De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150

Datum

maandag 18 juni 2007 om 19.30 uur, woensdag 20 juni 2007 om 19.30 uur en donderdag 21 juni
2007 om 17.00 uur

1.

Vaststelling van de agenda
Geen bijzonderheden.

2.

Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 24 mei
2007 om 19.30 uur.
Geen bijzonderheden.

3.

Ingekomen stukken
I
Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
II
Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college
van burgemeester en wethouders om preadvies
III
Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college
van burgemeester en wethouders ter afdoening
IV
Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de
burgemeester ter afdoening
V
Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college
van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via
de raadscommissie
VI
Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen van:
a. mevr. Eikelenboom inzake rioolrecht (Gedrukt stuk nr.
129/Divendal).Behandeling heeft plaatsgevonden.
b. mevr. Van Zetten en dhr. Reeskamp inzake monumentale
bomenlijst 2007 (Gedrukt stuk nr. 130/Divendal). Behandeling
heeft plaatsgevonden.
Besluit: conform

4.

Ontwerp-Kadernota 2007 (incl. aanvullend voorstel m.b.t. Patronaat)
Investeringsplan 2007-2012
Bestuursrapportage 2007-I
Opheffing Parkeerfonds

5.

Voltooiing Pim Mulier Sportpark (herstructurering)
(Gedrukt stuk nr. 127/Divendal)
Besluit: conform.
De fracties van GL, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst, D66 stemmen
tegen het voorstel.

6.

Besluitvorming Kadernota 2007 c.a.
(Gedrukt stuk nr. 128/Van Velzen)
Besluit: conform met inachtneming van de aangenomen moties en
amendementen.
De fracties van GL, Partij Spaarnestad, Axielijst en CU-SGP stemmen tegen
het voorstel.
De fracties van D66, GL, CDA, Axielijst, CU-SGP en Partij Spaarnestad
geven een stemverklaring.
Opheffing parkeerfonds
(Gedrukt stuk nr. 145/Van Velzen)
Besluit: conform
Patronaat
(Gedrukt stuk nr. 144/Van Velzen)
Besluit: conform

7.

Bestuursrapportage 2007-1
(Gedrukt stuk nr. 131/Van Velzen)
Besluit: conform met inachtneming van het erratum
Bestuursrapportages Programma 3
De fractie van het CDA geeft een stemverklaring.

KADERNOTA 2007
TOEZEGGINGEN
gedaan bij de behandeling
van de kadernota 2006 door de raad
tijdens de vergadering van
18 t/m 21 juni 2007

TOELICHTING
Tijdens de behandeling van de kadernota 2007 in de raadsvergadering van 18, 20 en 21 juni hebben de
portefeuillehouders een aantal toezeggingen gedaan. Deze zijn in dit overzicht opgenomen. Voorts zijn de
aangenomen moties/amendementen vermeld, zodat een totaalbeeld van alle afspraken/actiepunten naar aanleiding van
de besluitvorming in de raad wordt gegeven.
Tijdens de beraadslaging zijn zowel door college als raad diverse kanttekeningen en interpretaties van de moties en
amendementen gegeven. Deze kanttekeningen zijn opgenomen in de notulen van de vergadering (deze worden in de
Raad van 6 september vastgesteld). De aangenomen moties en amendementen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Burgemeester Schneiders
Gelijkheidsbeginsel
Burgemeester zegt toe in de commissie Bestuur te zullen praten over het gelijkheidsbeginsel in het kader van het
handhavingsbeleid. Het college zal hiertoe een notitie opstellen.
Aangenomen moties:
Motie 2007-K6/14 “Jumelage”
Motie 2007-K6/32 “Brinkmann Blamage”
Motie 2007-K6/73 “Informeer burgers over zaken die hen raken!”
Motie 2007-K6/82 “Emancipatie Award”
Motie 2007-K6/117 “Stem tegen dit akkoord”

Wethouder Divendal
Ondergronds parkeren Pim Muliersportpark
Wethouder zegt toe om te bezien of het mogelijk is om bij het sportbusinesscenter en het stadioncenter gedeeltelijk te
parkeren onder de grond.

Pim Muliersportpark
Wethouder zegt toe via voortgangsrapportages de raad op de hoogte te zullen houden van de contractbesprekingen
met Pellikaan m.b.t. Pim Muliersportpark.

Achterstallig onderhoud
Wethouder zegt toe voor de begrotingsbehandeling te zullen komen met een actualisering van de normbudgetten en
de stand van zaken m.b.t. het achterstallig onderhoud. De informatie die gevraagd wordt in motie 109 van het CDA
zal door de wethouder worden gegeven.
Aangenomen moties:

Motie 2007-K6/5 “Afstandsbediening”
Motie 2007-K6/11 “Duurzame straatverlichting”
Motie 2007-K6/53 “Haarlemmers doen mee met minder CO2”
Motie 2007-K6/66 “Voetbalrecht voor vrouwen”
Motie 2007-K6/75 “Klinkers voor Ramplaankwartier”
Motie 2007-K6/76 “Verkeersslang maakt Haarlem (on)veilig”
Motie 2007-K6/89 “Weg met fietsenchaos station, nu!”
Motie 2007-K6/90 “Transferium Haarlem Oost”
Motie 2007-K6/96 “De stad op de schop”
Motie 2007/K6/97 “Opgeruimd staat netjes”
Motie 2007-K6/100 “Haarlem bereikbaar: ook met de fiets”
Motie 2007-K6/101 “Verbetering luchtkwaliteit”
Motie 2007-K6/118 “Herijking meeropbrengsten schoolgebouwen”

Wethouder Van Velzen
Website gemeente Haarlem
Wethouder zegt toe na het reces te zullen komen met een eerste indruk van hoe de nieuwe website voor de gemeente
Haarlem er in de ogen van het college uit zou moeten zien. Op dat moment is het voor de Raad mogelijk om hun
mening hierover kenbaar te maken.

Verdelen van de bezuinigingen
Wethouder zegt toe na het reces de Raad een A4-tje te zullen sturen met de getallen over de
bezuinigingen die tot nu gerealiseerd zijn.
Bestuursakkoord VNG
Wethouder zegt toe in de eerstvolgende commissie Bestuur na het reces te zullen komen met een notitie
over het Bestuursakkoord VNG. Na bespreking in de commissie Bestuur wordt een stemadvies bepaald.
Aangenomen moties:

Motie 2007-K6/24 “Stageplaatsen”
Motie 2007-K6/37 “Krijg de (schone) kleren”
Motie 2007-K6/74 “Nieuw geld uit Regeerakkoord inzetten voor de stad”
Motie 2007-K6/80 “Vormgeving nieuwe website”
Motie 2007-K6/81 “Stop verkoop tafelzilver bij 10 mln.”
Motie 2007-K6/94 “Amateurkunst op grote podia”
Motie 2007/K6/95 “Huisvesting Orgelmuseum”
Amendement 2007-K6/116 “Verzamelamendement”

Wethouder Van der Molen
Thuiszorg
Wethouder zegt toe na het reces te komen met de beleidsnota Loket. In deze nota zit tevens een evaluatie. Ook zal er
een klanttevredenheidsonderzoek worden gehouden.

WMO
Wethouder zegt toe na het reces te komen met een notitie waarin aangegeven wat er momenteel speelt rond de WMO.

Aangenomen moties:
Motie 2007-K6/77 “Behoud reserve WWB”
Motie 2007-K6/78 “Moedercentra: een kwartet”
Motie 2007-K6/79 “Ook gehandicapten mogen niet wild plassen”
Motie 2007-K6/86 “Extra ruimte bijzondere bijstand nodig”
Motie 2007-K6/87 “Gebruik WWB werkdeel maximaal”
Motie 2007-K6/92 “Toegtoncommissie”

Wethouder Nieuwenburg
Tempo woningvoorraad
Wethouder zegt toe ruim voor de begrotingsbehandeling te zullen komen met een overzicht van de stand van zaken
m.b.t. de versnelling van het tempo in de woningvoorraad.
Tevens zal de wethouder rapporteren over de resultaten van het ingestelde onderzoek om te zien waar de mensen uit
gesloopte panden terecht zijn gekomen

Starterslening
Wethouder zegt toe binnen kort te zullen terugkomen bij de Raad met een voorstel voor de startersregeling in
Haarlem e.e.a. in afstemming met de regionale woningmarkt.

Leegstand kantoren
Wethouder zegt toe te zullen komen met een plan van aanpak voor de herbestemming van de oude voorraad
kantoorunits. Dit plan van aanpak zal in 2008 operationeel zijn.

Aangenomen moties
Motie 2007-K6/15 “Kansenzones”
Motie 2007-K6/46 “Van Raadswege Genesteld (da’s een eitje)”
Motie 2007-K6/83 “Kom afspraken sociale volkshuisvesting na”
Motie 2007-K6/84 “Maak plan voor starterswoningen”
Motie 2007-K6/85 “Koop samen met woningcorporatie een huis”

Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen
Motie 2007-K6/5 “Afstandsbediening” (Divendal/SO)
Motie 2007-K6/11 “Duurzame straatverlichting” (Divendal/SO)
Motie 2007-K6/14 “Jumelage” (Schneiders/CS)

Motie 2007-K6/15 “Kansenzones” (Nieuwenburg/SO/CS)
Motie 2007-K6/24 “Stageplaatsen” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/32 “Brinkmann Blamage” (Schneiders/SO)
Motie 2007-K6/37 “Krijg de (schone) kleren” (Van Velzen/FD)

Motie 2007-K6/46 “Van Raadswege Genesteld (da’s een eitje)” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/53 “Haarlemmers doen mee met minder CO2” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/66 “Voetbalrecht voor vrouwen” (Divendal/MO)
Motie 2007-K6/73 “Informeer burgers over zaken die hen raken!” (Schneiders/CS)
Motie 2007-K6/74 “Nieuw geld uit Regeerakkoord inzetten voor de stad” (Van Velzen/CS)

Motie 2007-K6/75 “Klinkers voor Ramplaankwartier” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/76 “Verkeersslang maakt Haarlem (on)veilig” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/77 “Behoud reserve WWB” (Van der Molen/CS)
Motie 2007-K6/78 “Moedercentra: een kwartet” (Van der Molen/MO)
Motie 2007-K6/79 “Ook gehandicapten mogen niet wild plassen” (Van der Molen/SB)
Motie 2007-K6/80 “Vormgeving nieuwe website” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/81 “Stop verkoop tafelzilver bij 10 mln.” (Van Velzen/CS/SO)
Motie 2007-K6/82 “Emancipatie Award” (Schneiders/MO)

Motie 2007-K6/83 “Kom afspraken sociale volkshuisvesting na” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/84 “Maak plan voor starterswoningen” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/85 “Koop samen met woningcorporatie een huis” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/86 “Extra ruimte bijzondere bijstand nodig” (Van der Molen/PD)
Motie 2007-K6/87 “Gebruik WWB werkdeel maximaal” (Van der Molen/PD)
Motie 2007-K6/89 “Weg met fietsenchaos station, nu!” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/90 “Transferium Haarlem Oost” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/92 “Toegtoncommissie” (Van der Molen/MO)
Motie 2007-K6/94 “Amateurkunst op grote podia”(Van Velzen/MO)
Motie 2007/K6/95 “Huisvesting Orgelmuseum” (Van Velzen/MO/SO)

Motie 2007-K6/96 “De stad op de schop” (Divendal/SB)
Motie 2007/K6/97 “Opgeruimd staat netjes” (Divendal/SB)

Motie 2007-K6/100 “Haarlem bereikbaar: ook met de fiets” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/101 “Verbetering luchtkwaliteit” (Divendal/SB)
Amendement 2007-K6/116 “Verzamelamendement” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/117 “Stem tegen dit akkoord” (Schneiders/CS)

Motie 2007-K6/118 “Herijking meeropbrengsten schoolgebouwen” (Divendal/MO)
Moties zijn bijgevoegd

KADERNOTA 2007
TOEZEGGINGEN
gedaan bij de behandeling
van de kadernota 2006 door de raad
tijdens de vergadering van
18 t/m 21 juni 2007

TOELICHTING
Tijdens de behandeling van de kadernota 2007 in de raadsvergadering van 18, 20 en 21 juni hebben
de portefeuillehouders een aantal toezeggingen gedaan. Deze zijn in dit overzicht opgenomen. Voorts
zijn de aangenomen moties/amendementen vermeld, zodat een totaalbeeld van alle
afspraken/actiepunten naar aanleiding van de besluitvorming in de raad wordt gegeven.
Tijdens de beraadslaging zijn zowel door college als raad diverse kanttekeningen en interpretaties van
de moties en amendementen gegeven. Deze kanttekeningen zijn opgenomen in de notulen van de
vergadering (deze worden in de Raad van 6 september vastgesteld). De aangenomen moties en
amendementen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Burgemeester Schneiders
Gelijkheidsbeginsel
Burgemeester zegt toe in de commissie Bestuur te zullen praten over het gelijkheidsbeginsel in het
kader van het handhavingsbeleid. Het college zal hiertoe een notitie opstellen.
Aangenomen moties:
Motie 2007-K6/14 “Jumelage”
Motie 2007-K6/32 “Brinkmann Blamage”
Motie 2007-K6/73 “Informeer burgers over zaken die hen raken!”
Motie 2007-K6/82 “Emancipatie Award”
Motie 2007-K6/117 “Stem tegen dit akkoord”

Wethouder Divendal
Ondergronds parkeren Pim Muliersportpark
Wethouder zegt toe om te bezien of het mogelijk is om bij het sportbusinesscenter en het stadioncenter
gedeeltelijk te parkeren onder de grond.
Pim Muliersportpark
Wethouder zegt toe via voortgangsrapportages de raad op de hoogte te zullen houden van de
contractbesprekingen met Pellikaan m.b.t. Pim Muliersportpark.
Achterstallig onderhoud
Wethouder zegt toe voor de begrotingsbehandeling te zullen komen met een actualisering van de
normbudgetten en de stand van zaken m.b.t. het achterstallig onderhoud. De informatie die gevraagd
wordt in motie 109 van het CDA zal door de wethouder worden gegeven.
Aangenomen moties:
Motie 2007-K6/5 “Afstandsbediening”
Motie 2007-K6/11 “Duurzame straatverlichting”
Motie 2007-K6/53 “Haarlemmers doen mee met minder CO2”
Motie 2007-K6/66 “Voetbalrecht voor vrouwen”
Motie 2007-K6/75 “Klinkers voor Ramplaankwartier”
Motie 2007-K6/76 “Verkeersslang maakt Haarlem (on)veilig”
Motie 2007-K6/89 “Weg met fietsenchaos station, nu!”
Motie 2007-K6/90 “Transferium Haarlem Oost”
Motie 2007-K6/96 “De stad op de schop”
Motie 2007/K6/97 “Opgeruimd staat netjes”
Motie 2007-K6/100 “Haarlem bereikbaar: ook met de fiets”
Motie 2007-K6/101 “Verbetering luchtkwaliteit”
Motie 2007-K6/118 “Herijking meeropbrengsten schoolgebouwen”
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Wethouder Van Velzen
Website gemeente Haarlem
Wethouder zegt toe na het reces te zullen komen met een eerste indruk van hoe de nieuwe website
voor de gemeente Haarlem er in de ogen van het college uit zou moeten zien. Op dat moment is het
voor de Raad mogelijk om hun mening hierover kenbaar te maken.
Verdelen van de bezuinigingen
Wethouder zegt toe na het reces de Raad een A4-tje te zullen sturen met de getallen over de
bezuinigingen die tot nu gerealiseerd zijn.
Bestuursakkoord VNG
Wethouder zegt toe in de eerstvolgende commissie Bestuur na het reces te zullen komen met een
notitie over het Bestuursakkoord VNG. Na bespreking in de commissie Bestuur wordt een stemadvies
bepaald.
Aangenomen moties:
Motie 2007-K6/24 “Stageplaatsen”
Motie 2007-K6/37 “Krijg de (schone) kleren”
Motie 2007-K6/74 “Nieuw geld uit Regeerakkoord inzetten voor de stad”
Motie 2007-K6/80 “Vormgeving nieuwe website”
Motie 2007-K6/81 “Stop verkoop tafelzilver bij 10 mln.”
Motie 2007-K6/94 “Amateurkunst op grote podia”
Motie 2007/K6/95 “Huisvesting Orgelmuseum”
Amendement 2007-K6/116 “Verzamelamendement”

Wethouder Van der Molen
Thuiszorg
Wethouder zegt toe na het reces te komen met de beleidsnota Loket. In deze nota zit tevens een
evaluatie. Ook zal er een klanttevredenheidsonderzoek worden gehouden.
WMO
Wethouder zegt toe na het reces te komen met een notitie waarin aangegeven wat er momenteel speelt
rond de WMO.
Aangenomen moties:
Motie 2007-K6/77 “Behoud reserve WWB”
Motie 2007-K6/78 “Moedercentra: een kwartet”
Motie 2007-K6/79 “Ook gehandicapten mogen niet wild plassen”
Motie 2007-K6/86 “Extra ruimte bijzondere bijstand nodig”
Motie 2007-K6/87 “Gebruik WWB werkdeel maximaal”
Motie 2007-K6/92 “Toegtoncommissie”

Wethouder Nieuwenburg
Tempo woningvoorraad
Wethouder zegt toe ruim voor de begrotingsbehandeling te zullen komen met een overzicht van de
stand van zaken m.b.t. de versnelling van het tempo in de woningvoorraad.
Tevens zal de wethouder rapporteren over de resultaten van het ingestelde onderzoek om te zien waar
de mensen uit gesloopte panden terecht zijn gekomen
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Starterslening
Wethouder zegt toe binnen kort te zullen terugkomen bij de Raad met een voorstel voor de
startersregeling in Haarlem e.e.a. in afstemming met de regionale woningmarkt.
Leegstand kantoren
Wethouder zegt toe te zullen komen met een plan van aanpak voor de herbestemming van de oude
voorraad kantoorunits. Dit plan van aanpak zal in 2008 operationeel zijn.
Aangenomen moties
Motie 2007-K6/15 “Kansenzones”
Motie 2007-K6/46 “Van Raadswege Genesteld (da’s een eitje)”
Motie 2007-K6/83 “Kom afspraken sociale volkshuisvesting na”
Motie 2007-K6/84 “Maak plan voor starterswoningen”
Motie 2007-K6/85 “Koop samen met woningcorporatie een huis”
Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen
Motie 2007-K6/5 “Afstandsbediening” (Divendal/SO)
Motie 2007-K6/11 “Duurzame straatverlichting” (Divendal/SO)
Motie 2007-K6/14 “Jumelage” (Schneiders/CS)
Motie 2007-K6/15 “Kansenzones” (Nieuwenburg/SO/CS)
Motie 2007-K6/24 “Stageplaatsen” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/32 “Brinkmann Blamage” (Schneiders/SO)
Motie 2007-K6/37 “Krijg de (schone) kleren” (Van Velzen/FD)
Motie 2007-K6/46 “Van Raadswege Genesteld (da’s een eitje)” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/53 “Haarlemmers doen mee met minder CO2” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/66 “Voetbalrecht voor vrouwen” (Divendal/MO)
Motie 2007-K6/73 “Informeer burgers over zaken die hen raken!” (Schneiders/CS)
Motie 2007-K6/74 “Nieuw geld uit Regeerakkoord inzetten voor de stad” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/75 “Klinkers voor Ramplaankwartier” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/76 “Verkeersslang maakt Haarlem (on)veilig” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/77 “Behoud reserve WWB” (Van der Molen/CS)
Motie 2007-K6/78 “Moedercentra: een kwartet” (Van der Molen/MO)
Motie 2007-K6/79 “Ook gehandicapten mogen niet wild plassen” (Van der Molen/SB)
Motie 2007-K6/80 “Vormgeving nieuwe website” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/81 “Stop verkoop tafelzilver bij 10 mln.” (Van Velzen/CS/SO)
Motie 2007-K6/82 “Emancipatie Award” (Schneiders/MO)
Motie 2007-K6/83 “Kom afspraken sociale volkshuisvesting na” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/84 “Maak plan voor starterswoningen” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/85 “Koop samen met woningcorporatie een huis” (Nieuwenburg/SO)
Motie 2007-K6/86 “Extra ruimte bijzondere bijstand nodig” (Van der Molen/PD)
Motie 2007-K6/87 “Gebruik WWB werkdeel maximaal” (Van der Molen/PD)
Motie 2007-K6/89 “Weg met fietsenchaos station, nu!” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/90 “Transferium Haarlem Oost” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/92 “Toegtoncommissie” (Van der Molen/MO)
Motie 2007-K6/94 “Amateurkunst op grote podia”(Van Velzen/MO)
Motie 2007/K6/95 “Huisvesting Orgelmuseum” (Van Velzen/MO/SO)
Motie 2007-K6/96 “De stad op de schop” (Divendal/SB)
Motie 2007/K6/97 “Opgeruimd staat netjes” (Divendal/SB)
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Motie 2007-K6/100 “Haarlem bereikbaar: ook met de fiets” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/101 “Verbetering luchtkwaliteit” (Divendal/SB)
Amendement 2007-K6/116 “Verzamelamendement” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/117 “Stem tegen dit akkoord” (Schneiders/CS)
Motie 2007-K6/118 “Herijking meeropbrengsten schoolgebouwen” (Divendal/MO)
Moties zijn bijgevoegd
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Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

SO

2007-K6/1

M

Zomerzone: college wordt opgedragen projecten in CDA
Zomerzone te specificeren zodat Raad kan nagaan
hoeveel geld aan welke project wordt besteed.
Commissie Ontwikkeling ontvangt binnen een
maand deze specificatie.

CS

2007-K6/2

A

Formatiereductie: besloten wordt om
CDA en OP
formatiereductie van 50 fte’s en daaraan gekoppeld
budget structureel te handhaven, niet instemmen
met beslispunt op pag. 21 (Kadernota) en college
verzoeken om bij behandeling programmabegroting
2008 € 3 mln. bestedingsvoorstel o.g.v. Veiligheid
aan Raad voor te leggen.

CS

2007-K6/3

A

Rentevoordeel: besloten wordt om ingeboekte
CDA en OP
structurele rentevoordeel te wijzigen in incidenteel
rentevoordeel, niet akkoord gaan met beslispunt op
pag. 27, dit besluit verwerken in het meerjarenbeeld
van Kadernota 2007

PH

Advies College

JN

1

Vooruitlopend op het
(eventueel) indienen van
deze motie hebben wij
aanvullende informatie
opgenomen voor de raad in
bijlage 1.
CvV Het bedrag van € 3 miljoen
correspondeert met een
aantal van 75 fte in plaats
van 50 fte. Een
formatiereductie van 75 fte
boven op de 250 fte waartoe
is besloten is:
a. In onze ogen niet
realistisch;
b. Strijdig met de
afspraak die eerder
met de bonden is
gemaakt.
Voor een verdere toelichting
verwijzen wij naar de
kadernota.
CvV Voor de berekening zijn wij
uitgegaan van een marktrente
van 4,7%. Ten opzichte van
de interne omslagrente van
5% is dus sprake van een
buffer van 0,3%. De
renteontwikkeling wordt op
de voet gevolgd. Mocht er
aanleiding zijn om onze
ramingen bij te stellen, dan
zullen wij u dat melden.

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Het amendement
wordt ontraden.

Het amendement
wordt ontraden.

Besluit Raad

Opmerking
Griffie:
Wordt ingediend
bij de behandeling
in de raad van 5
juli.
Verworpen.
CDA stemt voor
het amendement.

Verworpen.
CDA, CU-SGP en
Axielijst stemmen
voor het
amendement.

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

CvV N.a.v. de raadsvergadering
op 6 november 2006 is met
het ‘amendement ontsluiting
Waarderpolder’ van VVD,
PvdA, SP en CDA in totaal €
4 miljoen extra opgenomen
in het IP om met de subsidie
van de provincie en het
ministerie van EZ de
begroting sluitend te maken
voor zowel een dubbele Flyover als de Oostweg.
De dekking hiervan wordt
gevonden binnen het
deelprogramma
bereikbaarheid
Waarderpolder. Met het
deelprogramma
bereikbaarheid
Waarderpolder worden
diverse projecten, afhankelijk
van het totale beschikbare
budget binnen het
deelprogramma, in een
bepaalde volgorde
gerealiseerd.
MD De raad zal in september
schriftelijk geïnformeerd
worden over de voortgang.

SB

2007-K6/4

A

Dekking tekort Oostweg: besloten wordt om
aangekondigde rentevoordeel voor 2007 van €
3mln. te bestemmen ter dekking van tekort
Oostweg en dit te verwerken in besluiten bij 1e
Berap 2007 en daaraan gekoppelde suppletoire
begroting

CDA en OP

SB

2007-K6/5

M

Afstandsbediening: college wordt verzocht de
voortgang van project “op afstand bedienen van
bruggen” voortvarend aan te pakken en Raad te
rapporteren over de voortgang met bijbehorende
planning.

CDA en OP

2

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het amendement
wordt ontraden; is
nu niet aan de orde.
Er is nu geen acuut
tekort voor de
Oostweg en wij
verwachten
ontwikkelingen af
voor wat betreft de
noodzaak om de
risico reserveringen
Schoterbrug te
moeten aanwenden

Ingetrokken.

De motie wordt
ontraden.

Aangenomen.
GL, Partij
Spaarnestad, CUSGP, D66 en VVD
stemmen tegen de
motie.
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PD

Nr.

2007-K6/6

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Arbeidsmarktbeleid: college wordt opgedragen
gebruik te maken van werkdeel werk en bijstand
om aantal bijstandsgerechtigden te reduceren en
Raad periodiek te informeren over voortgang.

CDA en OP

HM

De inzet van het reintegratie-instrumentarium
hebben wij vastgelegd in
onze nota “Niemand aan de
Kant”. Deze nota biedt
voldoende ruimte voor
optimaal en creatief gebruik
van het werkdeel. Wij
bereiden momenteel
aanvullende maatregelen
voor om de beschikbare
middelen te benutten. Dat
neemt niet weg dat het
realiseren van extra
maatregelen en het starten
van eventueel benodigde
aanbestedingsprocedures tijd
kosten, en derhalve niet
direct tot bestedingen uit het
werkdeel leiden. Wij zullen
na het reces een notitie aan
de Raad voorleggen over de
uitputting van het werkdeel
en de meerjarige
verwachtingen.

3

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht
De motie wordt
overgenomen

Besluit Raad

Ingetrokken.
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Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Het college is voornemens
om in september de
gemeenteraad de keuze voor
te leggen om ingevolge
artikel 151c Gemeentewet de
burgemeester bevoegdheid te
verlenen te besluiten tot de
toepassing van
cameratoezicht op een
openbare plaats. Dit is
mogelijk onder bepaalde
voorwaarden en indien het
belang van de handhaving
van de openbare orde daartoe
noodzaakt. In de nota wordt
tevens de mogelijkheid
voorgelegd om alvorens
hiertoe te besluiten eerst een
pilot te laten uitvoeren op
één of meer locaties.
In opdracht van de gemeente
Haarlem en het Rijk voert
HDK/GGD het project
overgewicht uit. Dit kan
mogelijk uitgebreid worden
maar daaraan zijn extra
kosten verbonden.

PD

2007-K6/7

M

Camerabeveiliging: college wordt opgedragen op
één of meer locaties een proef met cameratoezicht
te houden en deze na een jaar te evalueren.

CDA en OP

BS

MO

2007-K6/8

M

Dikke kinderen: college wordt verzocht om beleid
op overgewicht bij kinderen te ontwikkelen om een
bijdrage te leveren aan bestrijding van overgewicht
en de Raad over voortgang te informeren.

CDA en OP

HM

4

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college neemt de Ingetrokken.
motie over.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
CDA stemt voor de
motie.
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Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

CDA en OP

MO

2007-K6/9

M

Disco: college wordt verzocht te bewerkstelligen
dat een groter deel van programmering Patronaat
bestemd wordt voor kinderen 14 t/m 18 jaar en
wordt zorg gedragen voor gangbare prijsstelling.

CS

2007-K6/10

M

Diversiteitsbeleid: college wordt opgedragen de
instroom van allochtone medewerkers nu echt ter
hand te nemen.

SB

2007-K6/11

M

Duurzame straatverlichting: college wordt
verzocht alsnog deel te nemen aan project van
Milieufederatie (begeleiding gemeenten bij
overschakelen naar energiezuinige verlichting) en
aan de Raad een voorstel te doen om in Haarlem te
komen tot duurzamere en minder straatverlichting.

PH

Advies College

CvV Het Patronaat heeft
momenteel een speciale
programmering voor de
doelgroep 14-16 jarigen
rondom schoolvakanties. De
prijs van entreebewijzen zijn
dan op doelgroep afgestemd.
Daarnaast kan de gemeente
met het podium nadere
afspraken maken over
programmering voor
bepaalde doelgroepen. Het
college zal hierover in
overleg treden met het
Patronaat.
CDA en OP
CvV Van diversiteitsbeleid is
sprake zodra weer personeel
wordt aangenomen (zie ook
motie 24 waarin het
percentage allochtone
stagiairs wordt genoemd).
CDA, OP,
MD Recent heeft de raad de nota
Axielijst en GL
Openbare verlichting in
Haarlem vastgesteld,
inclusief de maatregelen voor
energiezuinige verlichting.
Zoals de motie zelf aangeeft,
worden hierover ook al
contacten met de
Milieufederatie
onderhouden.

5

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Wordt uitgezocht.

Ingetrokken.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL, CDA,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

De motie wordt
ontraden.

Aangenomen.
Partij Spaarnestad,
CU-SGP en VVD
stemmen tegen de
motie.
PvdA geeft een
stemverklaring.
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PD

Nr.

2007-K6/12

M/A

M

Indiener(s)

PH

Haarlemse mariniers: college wordt verzocht om
bij vormgeving nieuwe organisatie te onderzoeken
of “mariniers” kunnen worden ingezet om
dienstverlening rond wet- en regelgeving te
verbeteren en versnellen; in 2007 een beroep te
doen op vouchers van Min. van Fin. om lokale
regeldruk aan te pakken en nagaan hoe burgers en
ondernemers de lokale lastendruk ervaren.

CDA en OP

CvV Ook in Haarlem zijn er al
De motie wordt
sinds 2002/2003 initiatieven ontraden.
ontplooid om de
dienstverlening te verbeteren
en te versnellen zoals:
1. Door middel van de
inzet van
accountmanagers
sinds 2003 worden
met name voor
bedrijven zoveel
mogelijk
vergunningaanvragen gecoördineerd
uitgezet binnen de
organisatie en
zodoende versneld
afgehandeld.
2. Vanaf 2002 is
gestart met het
verstrekken van
diverse
vergunningen “klaar
terwijl u wacht”.
De verwachting is dat de
invoering van de
omgevingsvergunning per 1
januari 2008 de aanvraag van
de benodigde vergunningen
vergemakkelijkt doordat
maar bij 1 loket de aanvraag
wordt ingediend en maar bij
1 instantie en beroep wordt
behandeld.

6

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Besluit Raad

Verworpen.
CDA en Axielijst
stemmen voor de
motie.
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Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Dit is in het kader van
GSBIII (Rijksafspraken)
reeds een prioriteit.
Gemeente Haarlem stelt
binnenkort visiedocument
Huiselijk Geweld vast.
Er komt in het najaar een
notitie over de Jumelage die
inhoudelijk met de raad zal
worden besproken met als
inzet onze Jumelagebanden
te verbeteren en te
intensiveren.
In bijlage 2 en 3 geven wij u
nadere informatie over de
projecten en uitwisselingen
in het kader van de
Jumelage.
Momenteel wordt in
samenwerking met de Kamer
van Koophandel Amsterdam
onderzoek gedaan naar
kansrijke projecten voor het
stimuleren van de
wijkeconomie in Schalkwijk.
De woningcorporaties zijn
bij de opstelling van dit plan
nauw betrokken.

MO

2007-K6/13

M

Huiselijk geweld: college wordt opgedragen
huiselijk geweld i.k.v. kabinetsbeleid als
beleidsprioriteit op te nemen in welzijnsbeleid.

CDA en OP

HM

CS

2007-K6/14

M

Jumelage: college wordt opgedragen het
jumelagebeleid met de raad te evalueren en te
komen met voorstellen die de jumelageactiviteiten
voor de raad op een concreter en meer inspirerend
niveau kunnen brengen, dan wel af te zien van
verdere jumelageactiviteiten.

CDA en OP

BS

SO
CS

2007-K6/15

M

Kansenzones: college wordt verzocht in 2007
CDA en OP
samen met betrokken woningcorporaties te komen
met concrete voorstellen één of meer experimenten
te den met kansenzones in Schalkwijk, Delftwijk of
de Slachthuisbuurt.

JN

7

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college neemt de Ingetrokken.
motie over.

De motie wordt
ontraden.

Aangenomen.
Partij Spaarnestad,
CU-SGP en
Axielijst stemmen
tegen de motie.

Wordt onderzocht.

Aangenomen.
CU-SGP, D66 en
VVD stemmen
tegen de motie.
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Het voeren van een actief
relocatie beleid impliceert
dat de gemeente in financieel
opzicht zal moeten
meewerken aan
verplaatsingen. De gemeente
voert sinds 1993 een inactief
relocatie beleid. Dit beleid is
1998 bevestigd en in 2006
geëvalueerd. De evaluatie
heeft geen beleidswijziging
teweeggebracht.
Het schoonmaken en
schilderen van de
Schouwbroekerbrug staat op
het programma voor 2008.

PD

2007-K6/16

M

Coffieshops: college wordt opgedragen
overeenkomstig het rijksbeleid (aanscherping,
voorkoming gezondheidsrisico’s en geen
coffieshops op loopafstand van scholen) over te
gaan tot uitvoering hiervan in Haarlem.

CDA en OP

BS

SB

2007-K6/17

M

Kom over de – mooie – brug: college wordt
verzocht om de Schouwbroekerbrug over het
Spaarne er weer als een zonnetje uit te laten zien in
2007 (schoonmaken en schilderen)

CDA en OP

MD

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college
onderschrijft de
inhoud van de motie,
maar acht de
uitvoering daarvan
voor bestaande
situaties niet
mogelijk.

Verworpen.
CDA, Partij
Spaarnestad, D66
en SP stemmen
voor de motie.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
CDA, Partij
Spaarnestad, CUSGPen VVD
stemmen voor de
motie.
VVD geeft een
stemverklaring.
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PD

Nr.

2007-K6/18

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

Leegstand snel gevuld: college wordt verzocht een CDA en OP
boetesysteem in te voeren wanneer mensen zich
niet willen inschrijven in de verplichte
gemeentelijke basisadministratie.

9

PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

CvV Er wordt reeds een
Wordt uitgezocht.
onderzoek naar leegstand
uitgevoerd door de sector
Stedelijke Ontwikkeling in
samenwerking met
Dienstverlening. Door B&W
(nota PD/DV/2007/418) is op
12 juni jl. besloten dat
gegevens verstrekt worden
vanuit GBA aan de
woonmaatschappij teneinde
onderzoek te doen naar
woonfraude.
Adreswijzigingen moeten
verplicht binnen 5
werkdagen worden
doorgegeven aan de
gemeente. Indien dit niet
gebeurt is in de wet GBA
opgenomen in welke
categorie deze overtreding
valt. Bij overtreding van
artikelen is een strafbepaling
opgenomen. De gemeente
kan aangifte doen van de
overtreding bij het openbaar
ministerie. Dit gebeurt nu
niet. De wet GBA laat geen
ruimte om met een ander
boetesysteem te komen.
Advies: Op basis van de
uitkomsten van het
onderzoek nader beleid te
ontwikkelen.

Besluit Raad

Ingetrokken.
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Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

In het cursusaanbod van ons
eigen opleidingscentrum, de
Haarlemse School, zijn
diverse cursussen met het
doel de kwaliteit van
correspondentie te verhogen.
Wij zullen deze actief onder
de medewerkers promoten.
Het college beraadt zich op
de vraag welke capaciteit er
gemoeid is met het
wegzetten van het extra
onderhoudsbudget. De nota
Herijking normbudgetten
geeft hier meer inzicht in.
Het college overweegt om
inhuur om te zetten in vaste
formatie, hetgeen een meer
kostenefficiënte oplossing is,
waardoor er meer vierkante
meters gerealiseerd kunnen
worden.
Zie onderstaande tekst.

CS

2007-K6/19

M

Leesbaarheid stukken: college wordt opgedragen
er op toe te zien dat de kwaliteit van
correspondentie in de brede wordt getoetst op
leesbaarheid.

CDA en OP

BS

SB

2007-K6/20

M

Onderhoud: college wordt verzocht voor komende CDA en OP
begroting Raad te rapporteren of college de
dreiging onderkent en zo ja, hoe college de
dreiging aanpakt.

JN

SB

2007-K6/21

M

Rondweg: college wordt verzocht om regie te
nemen van een onderzoek naar mogelijke
technische en financiële oplossingen over rondweg
om Haarlem en de Raad over de resultaten te
rapporteren.

MD

CDA en OP

10

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college neemt de Ingetrokken.
motie over.

Het college neemt de Ingetrokken.
motie over.

Motie overnemen
door een onderzoek
naar technische en
financiële
mogelijkheden van
deze verbinding toe
te zeggen.

Ingetrokken.
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Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Bij de behandeling van het HVVP enkele jaren terug is aangegeven dat een directe verbinding tussen de Schipholweg en de Westelijke Randweg veel verkeersproblemen in het
zuidelijk deel van de stad zal kunnen ondervangen. De raad heeft toen erkend dat een ondergrondse verbinding over een dergelijke afstand geen haalbare kaart is (mede ook gelet op
de financiële consequenties) en deze optie als een rekenvoorbeeld moest worden beschouwd.
Bij de presentatie van de plannen rond de Schoterbrug, de Oostweg en de fly-over is reeds aangeduid dat de huidige plannen voorzien in voldoende capaciteit om de verkeersstromen
voor de eerstkomende 10 jaar te kunnen opvangen. Het College is bereid om een onderzoek te doen naar mogelijke technisch en financieel haalbare oplossingen voor een rondweg om
Haarlem en zal daartoe tevens de provincie en de ”markt” uitnodigen deel te nemen aan dit onderzoek.
Bij de thans lopende actualisatie van het PVVP is het tunnelvoorstel door Haarlem genoemd als project. De provincie heeft dit niet willen overnemen, maar wel € 50.000 gereserveerd
naar een studie inzake de auto-overlast in de corridor Amsterdam-Zandvoort.
Samen werken, Samen leven: college wordt
CDA en OP
CvV Zie onderstaande tekst.
De motie wordt
Ingetrokken.
verzocht de meevaller in de algemene uitkering van
ontraden.
€ 11 mln. tot 2011 lokaal te vertalen en uit te
werken in een investeringsagenda voor Haarlem in
lijn met vijf speerpunten van coalitieakkoord van
het Kabinet.
Er is geen sprake is van een meevaller van € 1,1 miljard in het gemeentefonds. Van dit bedrag was namelijk al € 600 miljoen verwerkt in de septembercirculaire 2006 en daarmee in
onze gemeentebegroting. Bovendien wordt deze toevoeging pas geraamd in 2011. Daarbij komt dat de door Haarlem (en veel andere gemeenten) verwachte structurele toevoeging
voor openbare orde en veiligheid van € 220 niet structureel is gemaakt (zie pagina 11 van het bestuursakkoord) en dat:
 de kosten van de arbeidstijdenwet brandweer, flankerend FLO-beleid brandweer en het op orde krijgen van de rampenbestrijdingorganisatie niet door het gemeentefonds worden
gedekt.
 een aanzienlijk deel nodig is voor de verwachte loonkostenstijging (bijvoorbeeld de afgesloten CAO voor het rijk is 13% in drie jaar)
 een deel van de verruiming nodig is voor areaaluitbreidingen en de vraag is wat dit dan weer betekent voor stationaire gemeenten
 het nog een vraag is in hoeverre gemeenten verplicht zijn om bepaalde beleidsinitiatieven uit het bestuursakkoord zelf te financieren, zoals:
o Centra voor jeugd en gezin
o Generaal pardon
o Ambities in hoofdstuk 2 van het bestuursakkoord
Kortom de compensatie in het gemeentefonds zal zeer hard nodig zijn om de tweede prioriteit van het coalitieakkoord (de financiële positie van de stad wordt op orde gebracht) verder
uit te voeren. Indien hierna nog middelen resteren zullen deze in overleg met u worden ingezet voor de prioriteiten uit het coalitieakkoord.
CS

2007-K6/22

M

PD

2007-K6/23

M

Schuldpreventieles: college wordt verzocht te
CDA en OP
onderzoeken of Stadsban, de
onderwijsbegeleidingsdienst in samenwerking met
gemeente kan komen met lesbrieven over
schuldpreventie voor basisschool en VO-leerlingen.

11

HM

Het college onderschrijft het
belang van preventieve actie
om problematische schulden
te voorkomen.

Het college neemt de Ingetrokken.
motie over.

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

CS

2007-K6/24

M

Stageplaatsen: college wordt verzocht om meer
stageplaatsen beschikbaar te stellen voor MBOleerlingen.

CDA en OP

CvV Momenteel 17 waarvan ruim De motie wordt
40% bicultureel (om
ontraden.
allochtoon te vermijden). Op
jaarbasis rond de 70.

MO

2007-K6/25

M

Topsport: college wordt verzocht alles in het werk
te stellen om een moderne stichting topsport het
levenslicht te laten zien, die echt werk maakt van
topsport in Haarlem.

CDA en OP

MD

SB

2007-K6/26

M

Adopteer een afvallocatie: college wordt verzocht CDA en OP
te onderzoeken of een experiment dat bewoners een
afvallocatie schoonhouden al dan niet via een
wijkcontract kan worden gestart in Haarlem.

MD

12

Besluit Raad

Aangenomen.
Partij Spaarnestad
en Axielijst
stemmen tegen de
motie.
Er is sinds 1 januari 2007 een Het college neemt de Ingetrokken.
nieuwe Stichting Topsport
motie over.
Kennemerland, voorheen de
SSIH. In opdracht van het
college is deze Stichting
bezig met een uitgebreide
inventarisatie van de topsport
in Haarlem en zal deze op 26
juni aanstaande tijdens de
tweede bijeenkomst van de
sleutelfiguren binnen de
Haarlemse topsport
presenteren.
Het schoonhouden van
Geamendeerd
Ingetrokken.
afvallocaties is primair een
overnemen
taak voor de reinigingsdienst. gekoppeld aan
Deze dient er voor te zorgen aanpak zwerfvuil
dat de locatie steeds aan de
gestelde kwaliteitsnorm
voldoet.
Wij willen een
samenwerking met de
bewoners meenemen in de
aanpak van het zwerfvuil
waarmee het een voorstel
wordt voor de hele stad en
niet alleen de pilotgebieden.
(zie ook motie 97).
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Nr.

M/A

CS

2007-K6/27

M

SB

2007-K6/28

M

SB

2007-K6/29

M

Onderwerp

Indiener(s)

OZB omhoog? Nee is nee: college wordt verzocht
toe te zeggen dat een extra verhoging van de OZB
bovenop de door de coalitie afgesproken jaarlijkse
verhoging van 3% in deze coalitieperiode wordt
uitgesloten.

CDA en OP

PH

Advies College

CvV Het college volgt het
Coalitieakkoord. Daarnaast
zijn wij met de ondernemers
in gesprek over het instellen
van een ondernemersfonds
(‘Leids model’).
Axielijst,
CDA
MD
Nu al worden hoeveelheden
Afval: Belastte Ballast versus Bruikbaar Benut:
college wordt opgedragen op nieuwe milieuplein
en D66
afval die overeenkomen met
geen vergoeding in rekening te brengen teneinde
het normale patroon van een
illegale dumping tegen te gaan, een
huishouden niet belast. Het
kringloopwinkel te creëren op het milieuplein en
nog bruikbare grof afval
hiervoor medewerkers in te schakelen vanuit de
wordt al ingezameld en weer
WSW waarbij gedacht kan worden aan inzet van
afgezet via de Schalm. Daar
medewerker die betreffende aan te bieden
dit naar wens verloopt is er
materialen op website plaats en waar nodig de
op dit moment geen behoefte
kosten voor genoemde maatregelen te dekken uit
aan een andere invulling. De
opbrengsten lokale afvalstoffenheffing.
Schalm schakelt ook
medewerkers in die elders
moeilijk aan werk komen.
Auwtolozing: college wordt opgedragen eens in het Axielijst
MD Motie wordt ontraden omdat
kwartaal een autoloze zondag in te stellen in een zo
uitvoeringskosten, de
groot mogelijk gebied in en rond binnenstad van
personele en materiele inzet,
Haarlem.
van een autoloze zondag,
bijzonder hoog zijn. Dit komt
mede omdat uitvoering van
deze motie niet ingekaderd is
in een landelijk actie en
kosten van andere
wegbeheerders (provincie,
rijk) en inzet politie, voor
rekening van de gemeente
komen.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

De motie wordt
ontraden.

Ingetrokken.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL, CDA,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

De motie wordt
ontraden.

Ingetrokken.
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Sector

CS

Nr.

2007-K6/30

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Bandbreedte: college wordt opgedragen de
huidige stedenbanden met Angers en Osnabrück te
beëindigen, waarna binnen de Raad gedebatteerd
kan worden over evt. wenselijkheid aangaan van
één of meer band(en) met stad of steden die
hiervoor meer in aanmerking zouden komen.

Axielijst en
D66

BS

Zie motie 14.

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht
De motie wordt
ontraden.

Besluit Raad

Verworpen.
Partij Spaarnestad,
Axielijst, D66 en
SP stemmen voor
de motie.
GL, Axielijst en
VVD geven een
stemverklaring.
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Sector

SO

Nr.

2007-K6/31

M/A

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Bouwen aan Vereenvoudigde Vooruitgang:
college wordt verzocht om door te gaan met
vereenvoudiging en eenduidiger maken van
procedures rond bouwaanvragen en –vergunningen
en raad voor de begrotingsbehandeling te
informeren over stappen die zijn gezet en de raad
jaarlijks voor behandeling van kadernota een
overzicht van stand van zaken te geven.

Axielijst en
D66

JN

In 2008 zal de
De motie is
omgevingsvergunning
overbodig en wordt
worden ingevoerd. Hierdoor daarom ontraden
zal een eenduidige en in
sommige gevallen een meer
eenvoudige (en integrale)
toetsing van aanvragen
plaatsvinden. De nieuwe
organisatie zal ingericht
worden op snelle
vergunningverlening daar
waar mogelijk, zeker bij
relatief eenvoudige
aanvragen.
Tevens heeft het college
besloten uitvoering te geven
aan motie 21 door de
welstandsnota aan te passen
waardoor de toetsing van
bouwaanvragen aan welstand
in sommige gevallen
eenvoudiger of achterwege
kan blijven.
Voor de toetsing van een
bouwaanvraag aan het
bouwbesluit wordt gebruik
gemaakt van een uniforme
toetsingsapplicatie, waardoor
de toetsing op uniforme
wijze plaatsvindt.
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Besluit Raad

Verworpen.
Partij Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

Nr.

M/A

SO

2007-K6/32

M

CS

2007-K6/33

M

CS

2007-K6/34

M

SO

2007-K6/35

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Brinkmann Blamage: college wordt opgedragen
alles in het werk te stellen om verbeteringen in
complex aan te brengen dat ruimte weer volledig,
efficiënt en effectief wordt benut, in intensief
overleg te treden met eigenaar en resterende
gebruikers, de Raad nog voor begroting hierover te
rapporteren en als middelen bij voorbaat door
college kansloos worden bestempeld dan de raad
hiervan in kennis te stellen.
Deurwaarder: college wordt opgedragen de raad
voor begroting 2007 inzicht te geven in bedragen
die gemoeid zijn met proceskostenveroordelingen,
wettelijke rente en schadevergoedingen en de raad
voor begroting 2007 inzage te geven in aantal
gevallen waarin de termijnen in procedures waarin
de gemeente verwikkeld is, verlopen dan wel waar
zij gerechtelijke uitspraken niet uitvoert en wat de
kosten hiervan zijn.
Flinty’s: college wordt opgedragen tijdig voor
sluiting van Flinty’s een redelijke, volwaardige
locatie aan te bieden en bij in gebreke blijven
hiervan de verkoop van het pand Prinsen Bolwerk 3
uit te stellen tot moment van aanbieding geschikt
alternatief.

Axielijst

BS

Er is door het vorige college
reeds gesproken met
eigenaar, die zich thans
beraadt over de toekomstige
herontwikkeling van het
complex en het tijdelijk
gebruik.

De motie wordt
ontraden.

Aangenomen.
CDA, CU-SGP,
D66 en VVD
stemmen tegen de
motie.

Axielijst, CDA CvV We zullen op basis van een
en D66
korte notitie met de
commissie Bestuur in
overleg treden over dit soort
informatieverstrekking.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL, CDA,
Partij Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

Axielijst

CvV Bij de realisatie van het
CCTV proberen wij om
Flinty’s mee te nemen in de
huisvesting.
Het lijkt niet te voorkomen
om Flinty’s nogmaals
tijdelijk te huisvesten.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL en Axielijst
stemmen voor de
motie.

BS

De motie wordt
ontraden

Haarlem attractief: college wordt opgedragen i.t.t. Axielijst en
locaties in Haarlem Noord en Schalkwijk, de
D66
jaarlijkse kermis op Grote Markt niet langer
vergunning te verlenen en deze derhalve niet langer
toe te staan, maar plaats te bieden op genoemde
andere danwel alternatieve locaties in Haarlem.
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Zie onderstaande tekst.

Besluit Raad

PvdA, CDA en SP
geven een
stemverklaring.
Verworpen.
mevr. Zoon, dhrn.
Özcan en Aynan,
GL, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

De kermis in Haarlem is één van de grootste evenementen die de stad rijk is, een evenement wat de gemeente geen geld kost, maar oplevert.
Uit een in 2004 gehouden onderzoek naar de invloed van de kermis op de Grote Markt op het koopgedrag in de binnenstad is gebleken dat de kermis een grote aantrekkingskracht
heeft op bezoekers aan de binnenstad en door de jaren heen is gebleken dat er een substantiële extra bezoekersstroom in de binnenstad is tijdens de kermisperiode op de Grote Markt.
Afgelopen kermis heeft de horeca voor het eerst geklaagd over het geluidsniveau. Dit had alles te maken met het uitzonderlijk mooie weer en de, overigens begrijpelijke, wens van de
ondernemers om hun terrassen uit te zetten. In andere jaren, met minder uitzonderlijk mooi weer, zorgt de kermis echter juist voor een toename van bezoekers in de omliggende
horeca.
Evengoed zal in 2008 extra aandacht worden besteed aan het geluid. Zo zal worden gewerkt met centrale muziek en geluidsbegrenzers. Het geluidsniveau zal hiermee worden
teruggebracht naar 78 dB(A). Dit is een meer dan aanvaarbaar geluidsniveau. Ter vergelijking: de kermis midden in de woonwijk op de Zaanenlaan produceert 80 dB(A) en dat heeft
dit jaar geen enkele geluidsklacht veroorzaakt.
In totaal zijn er afgelopen jaar meer dan 350.000 bezoekers naar de Haarlemse Kermis geweest (Grote Markt en Zaanenlaan). Naar alle verwachting zal de Haarlemse Kermis dit jaar
dan ook in de top 30 van de landelijke evenementenmonitor staan. Hierin wordt landelijk gekeken naar evenementen op punten als bezoekersaantallen, publiciteit, bekendheid.
Haarlem was ook dit jaar weer genomineerd voor de hoge onderscheiding Kermisstad van het Jaar. Deze prijs heeft Haarlem in 1996 reeds ontvangen uit handen van de grootste
kermisbond, de NKB. Deze kermisbond heeft al aangegeven dat Haarlem in 2008 een grote kans maakt om de prijs opnieuw in ontvangst te mogen nemen, en de tweede kermisbond,
de BoVaK heeft tevens aangegeven dat Haarlem in 2008 zeker in aanmerking komt voor hun kermisprijs. Haarlem zou hiermee de eerste stad in Nederland worden die alle prijzen op
het gebied van kermis heeft gewonnen.
Een andere geschikte alternatieve locatie is niet voorhanden, hier is al eerder onderzoek naar gedaan. Ook voor de voormalige kermis op het parkeerterrein van het Winkelcentrum
Schalkwijk is geen geschikte nieuwe locatie gevonden. Haarlem is wat dat betreft volgebouwd. Overigens levert verplaatsing buiten de bebouwde/bewoonde omgeving andere
problemen op.
SB

2007-K6/36

M

Hondenpoepzakjes: college wordt opgedragen om Axielijst, CDA MD
aantal hondenhaltes fors uit te breiden, het arsenaal en D66
afvalbakken dekkend over het grondgebied te
verspreiden, de betreffende hondenhaltes afdoende
te onderhouden, met zakjes te bevoorraden en te
legen en dit te bekostigen uit opbrengst
hondenbelasting.

17

De hondenpoepzakjesDe motie wordt
automaten hebben in de
ontraden.
praktijk bewezen slecht te
voldoen. Zij zijn kostbaar,
hebben veel onderhoud nodig
en zijn vandalismegevoelig.
Bovendien zijn wij van
mening dat de hondenbezitter
zelf verantwoordelijk is voor
het gedrag van de hond en
daarvoor ook de relatief
beperkte kosten moet dragen.
Wel zal in het kader van het
nieuwe hondenbeleid het
aantal prullenbakken in
Haarlem de komende jaren
fors worden uitgebreid.

Verworpen.
CDA, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
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Sector

Nr.

M/A

FD

2007-K6/37

M

SB

2007-K6/38

M

FD

2007-K6/39

M

CS

2007-K6/40

M

Indiener(s)

PH

Krijg de (schone) kleren: college wordt
opgedragen binnen al haar sectoren vanaf heden
haar inkoopbeleid t.a.v. bedrijfskleding af te
stemmen op doelstelling door enkel nog
bedrijfskleding met keurmerk van Fear Wear
Foundation aan te schaffen.
Mijn landje voor een bezemkast: college wordt
opgedragen om met bezoekers en gebruikers van “t
Landje te bespreken wat nodig is om terrein in
eigen beheer te onderhouden en ervoor te zorgen
dat benodigde voorzieningen ook nog deze zomer
op het terrein gerealiseerd worden.

Axielijst en
D66

CvV Het college zal de
mogelijkheid nader
onderzoeken.

Wordt uitgezocht.

Aangenomen.
CDA en VVD
stemmen tegen de
motie.

Axielijst en
D66

JN

De motie wordt
ontraden, is al
gerealiseerd

Ingetrokken.

Ook in Haarlem, da’s eigenlijk heel logisch”:
college wordt opgedragen alle gemeentelijke
kantines vanaf 1 januari 2008 te voorzien van
biologische producten en evt. overige drank- en
voedselaankopen binnen gemeentelijke organisatie
af te stemmen op biologische producten.

Axielijst

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL, Axielijst en
D66 stemmen voor
de motie.

Participatie door Publicatie: college wordt
Axielijst
opgedragen trend verbetering communicatie naar
inwoners door te zetten en te verbeteren door
wekelijks agenda’s van raad en commissie voorzien
van korte uitleg in Jip en Janneke-taal te publiceren
in Stadskrant en deze tekst te plaatsen op gevel van
stadhuis.
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Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Inmiddels zijn met de
gebruikers van ’t Landje
(skaters en graffitigroep) al
afspraken gemaakt voor het
realiseren van een berging
waar ze hun spullen kwijt
kunnen.
CvV In de gemeentelijke kantines
wordt een breed assortiment
aangeboden. Indien vanuit de
medewerkers belangstelling
bestaat voor biologische
producten wordt dat
vanzelfsprekend aangeboden.
BS
In de Stadskrant staan nu al
elke week agendapunten van
commissies en de raad. Met
een korte uitleg en tips over
hoe je kan meepraten. Niet
alle agendapunten staan er in.
De Stadskrant kiest vooral de
onderwerpen die erg
belangrijk zijn voor burgers.
Ook bouwt de gemeente een
nieuwe website. Daarop
komen straks alle
agendapunten.

De motie wordt
ontraden.

Besluit Raad

GL geeft een
stemverklaring.
Verworpen.
GL, Partij
Spaarnestad en
Axielijst stemmen
voor de motie.
Partij Spaarnestad,
D66 en VVD
geven een
stemverklaring.

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

Nr.

M/A

MO

2007-K6/41

M

PD

2007-K6/42

M

Onderwerp

Indiener(s)

Slaapgebrek: college wordt opgedragen de
Axielijst
instelling die de kerntaak van de gemeente tot
nachtopvang van daklozen op zich neemt, niet de
verplichting op te leggen slechts opvang te verlenen
aan hen die zich via geldig legitimatiebewijs
kunnen identificeren maar iedereen die opvang
nodig heeft de opvang te bieden en de raad op de
hoogte te stellen van mate waarin de capaciteit
afdoende is.
Té kort door de Bocht: college wordt opgedragen Axielijst
de Haarlemse WWB-verordening in die zin te
wijzigen dat de 100%-sanctie uit de verordening
geschrapt wordt.

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

Besluit Raad

HM

De overwegingen die aan deze
motie ten grondslag liggen
kloppen niet met de feiten (na
check met Leger des Heils).

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL en Axielijst
stemmen voor de
motie.

HM

De motie is onjuist. Overigens
hebben we de commissie
toegezegd de regeling in
september te evalueren.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
PvdA, GL,
Axielijst, D66,
VVD en SP geven
een
stemverklaring.
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Sector

SO

Nr.

2007-K6/43

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

Transformeren is vooruitzien: college wordt
Axielijst en
opgedragen voor dié locaties waar toch wordt
D66
gekozen voor kantoorbouw de voorwaarde te
stellen dat ze aanpasbaar worden gebouwd zodat
deze indien nodig omgebouwd kunnen worden naar
wooneenheden.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

JN

Nieuwbouw van kantoren is De motie wordt
voor Haarlem van essentieel ontraden.
belang voor de
werkgelegenheid, en is als
motor voor banengroei zeker gezien de thans sterk
aantrekkende kantorenmarkt
- kansrijk. Haarlem
concurreert op de
kantorenmarkt met andere
steden. De ‘mogelijkheid tot
ombouw naar woningen’ als
verplichting opleggen bij
nieuwbouw van kantoren,
werkt kostenverhogend,
waardoor Haarlem zich uit
de markt prijst. Het college
van B&W vindt het derhalve
niet opportuun een dergelijke
voorwaarde bij nieuwbouw
van kantoren op te leggen.

Besluit Raad

Verworpen.
GL, Axielijst en
D66 stemmen voor
de motie.
PvdA, GL en Partij
Spaarnestad geven
een
stemverklaring.
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Sector

SO

Nr.

2007-K6/44

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

Uitgevonden wielen over Wonen Boven Winkels: Axielijst en
college wordt opgedragen om contact te zoeken met D66
externen om ook voor Haarlem meer resultaat op
dit terrein kan worden geboekt en de raad hier
jaarlijks bij de kadernota van op de hoogte stellen.
Tevens wordt college verzocht om voor de
begroting aan te geven welke stappen op dit terrein
zijn gezet.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

JN

In ons besluit “Wonen Boven De motie wordt
Winkels: een nieuwe
ontraden, want is
richting” heeft ons college
overbodig
reeds aangegeven verder te
willen met Wonen Boven
Winkels en voor dit vervolg
te willen samenwerken met
een professionele partner.
Die partner menen wij
gevonden te hebben in
woningcorporatie
Woonmaatschappij. Op dit
moment zijn wij gezamenlijk
de nieuwe richting aan het
uitwerken. Hierbij krijgen
wij advies en ondersteuning
van het adviesbureau
acquiReal, die , o.a. in
Maastricht, ruime en
succesvolle ervaring heeft in
het ontwikkelen van beleid
en het uitwerken van een
passende organisatie voor
Wonen Boven Winkels.

Besluit Raad

Ingetrokken.

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

SO

Nr.

2007-K6/45

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

Axielijst en
Uitgevonden wielen over Wonen in Kantoren:
college wordt opgedragen om contact te zoeken met D66
externen om ook voor Haarlem meer resultaat op
dit terrein kan worden geboekt en de raad hier
jaarlijks bij de kadernota van op de hoogte stellen.
Tevens wordt college verzocht om voor de
begroting aan te geven welke stappen op dit terrein
zijn gezet.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

JN

In het plan van aanpak
De motie wordt
leegstaande kantoren (B&W ontraden.
besluit 31 oktober 2006)
geeft het college aan dat zij
langdurig leegstaande
kantoren tot woonruimte wil
omvormen. De gemeente wil
zich inspannen om daar waar
mogelijk bestaande
(verouderde) kantoorpanden
op te sporen en eigenaren de
gelegenheid te bieden om
kantoorruimte om te zetten
naar woningen. Dit plan van
aanpak zal in 2008
operationeel zijn (i.v.m.
beperkte formatie nog niet in
2007). Voor het op peil
houden van de
werkgelegenheid is het
echter wel van belang dat de
gemeente ruimte voor
nieuwe kantoren beschikbaar
heeft, zeker gezien de recent
juist sterk aantrekkende
kantorenmarkt. Nieuwe
werkgelegenheid vestigt zich
immers meestal in nieuwe
kantoren en niet in oude.

Besluit Raad

Verworpen.
Partij Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
PvdA geeft een
stemverklaring.
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Sector

Nr.

M/A

SO

2007-K6/46

M

SB

2007-K6/47

M

Onderwerp

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Indiener(s)

PH

Advies College

Axielijst, GL
Van Raadswege Genesteld (da’s een eitje):
college wordt opgedragen het vogelhospitaal niet
en CDA
langer in onzekerheid te laten over haar toekomst,
door vast te stellen dat zij op haar huidige locatie
kan blijven, het vogelhospitaal kan daar bescheiden
uitbreiden, duidelijke afspraken te maken over
omvang en situering van noodzakelijke uitbreiding
en de uitkomsten van dit overleg nog dit jaar voor
te leggen aan de Raad.
Meer groen in de stad: college wordt opgedragen GL
om inrichting van drijvende tuinen in
singels/grachten weer ter hand te nemen, in straten
zonder veel groen straatbomen te planten, inrichting
van geveltuintjes en daktuinen bij particulieren te
bevorderen door ontwikkeling stimuleringsregeling,
bij nieuwbouw- en renovatieprojecten,
mogelijkheden te scheppen voor daktuinen en
groene daken en raad vóór voorjaar 2008 een pva
hierover aan te bieden.

JN

Het college onderzoekt de
toekomst van de Kweektuin.
Uitgangspunt is dat het
Vogelhospitaal daar blijft.

MD

De raad heeft recent besloten De motie wordt
dat er een groenstructuurplan ontraden.
opgesteld moet worden. Te
zijner tijd kan blijken dat de
hier genoemde voorstellen
mogelijk een uitwerking van
dit GSP kunnen zijn, maar
het college is niet
voornemens er een
afzonderlijk plan van aanpak
voor te laten maken.
Kanttekening: Indien wordt
overgaan tot het oprichten
van groene daken etc bij
nieuwbouw of
renovatieprojecten, zal dit
wel moeten voldoen aan
redelijke eisen van welstand
en mogelijk technische eisen
aan de bouw met zich
meebrengen.
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Motie overbodig;
college bereidt nota
voor.

Besluit Raad

Aangenomen.
Partij Spaarnestad,
CU-SGP, D66,
VVD (m.u.v. hr.
Buys) stemmen
tegen de motie.

Verworpen.
GL, CDA, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
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Sector

SB

Nr.

2007-K6/48

M/A

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Boom van de toekomst: college wordt
opgedragen om in elke wijk een nieuwe boom te
planten die dezelfde bescherming krijgt als bomen
op lijst van monumentale bomen en om te bezien
welke bomen in de bebouwde omgeving dermate
waardevol zijn om ze te behouden en toe te voegen
aan lijst beschermde bomen.

GL

MD

De potentieel waardevolle
De motie wordt
bomen worden in de loop
ontraden.
van dit jaar geïnventariseerd.
Voor het overige wordt
verwezen naar de in
voorbereiding zijnde
bomennota.
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Besluit Raad

Verworpen.
GL, CDA, Partij
Spaarnestad, D66
en SP stemmen
voor de motie.
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Sector

PD

Nr.

2007-K6/49

M/A

M

Onderwerp

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Indiener(s)

PH

Advies College

Pardonregeling: college wordt verzocht op zo kort GL en CDA
mogelijke termijn doelgroep in kaart te brengen en
verklaringen omtrent verblijf z.s.m. op te leveren
aan de IND, op zo kort mogelijke termijn Raad te
rapporteren op welke manier gemeente op
structurele basis invulling kan geven aan zorgplicht
voor deze doelgroep en welke fin. Consequenties
dit heeft en bij VNG aan te dringen op sterke lobby
richting het kabinet.

BS

Het college legt op korte
Het college neemt de Ingetrokken.
termijn een impactanalyse
motie over.
voor met betrekking tot de
uitvoering van de
pardonregeling. Wij hebben
deze week besloten aan Stem
in de Stad € 60.000
beschikbaar te stellen voor
de opvang van de doelgroep
in afwachting van de
definitieve regeling.
:
De gemeente start vanaf 1
juli (na aanlevering van
informatie door IND ism
VNG) met het verstrekken
van burgemeesters
verklaringen aan belang
hebbenden. Deze groep
ontvangen worden bij het
vreemdelingenloket.
Dienstverlening is alert op
deze doelgroep. Tot op heden
hebben zich reeds 2 personen
uit de doelgroep bij het
vreemdelingenloket gemeld.
Advies: Wij kunnen als
gemeente actief
communiceren naar de niet
direct traceerbare groep in
Haarlem door middel van het
benaderen van de hiervoor
bekende instellingen (zoals
stichting Stem in de stad).
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Besluit Raad
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Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

CvV Het college stelt voor –
gezien de beleidswijziging
t.a.v. de TMK uit 2005,
waarbij geen jaarlijkse
dotatie in de reserve TMK
meer plaatsvindt – dit bedrag
niet toe te voegen aan de
reserve TMK, maar op het
moment dat kunstprojecten
in de openbare ruimte
gewenst zijn een concreet
voorstel voor financiering
van het betreffende project te
doen.
MD Dit vormt één van de
belangrijke uitgangspunten
voor de handboeken
inrichting openbare ruimte,
waar de stichting ’t WEB
ook een gewaardeerde
inbreng aan levert. Verder
zal de komende jaren de
openbare ruimte
systematisch ontdaan worden
van struikelblokken. Bij
voetgangersoversteekplaatsen wordt standaard een
verlaagde band voor
rolstoelgebruikers toegepast.
JN
Wij achten het risicovol om
hier een algemene uitspraak
over te doen. Van geval tot
geval zullen wij bekijken
welk ambitieniveau kan en
moet worden gehanteerd.

MO

2007-K6/50

M

Beeldig Haarlem: college wordt opgedragen de
reserve TMK aan te vullen met € 96.000,- en dit
bedrag te onttrekken aan beschikbare bedrag van €
500.000,- voor nieuw beleid.

GL

MO
SB

2007-K6/51

M

Begaanbaar: college wordt opgedragen bij
(onderhouds)werkzaamheden in openbare ruimte
deze ruimte toegankelijk en begaanbaar in te
richten zodat ook mensen met functiebeperking
optimaal gebruik kunnen maken van openbare
ruimte en Stichting ’t WEB standaard bij alle
plannen betr. inrichting van openbare ruimte te
betrekken.

GL en CDA

SB

2007-K6/52

M

Duurzaam bouwen: college wordt opgedragen
voortaan bij alle aanbestedingen en ver- en
nieuwbouwprojecten energiezuinig en
klimaatbestendig renoveren en/of bouwen als
vereiste op te nemen en daarbij ambitieniveau van
GPR 8 te hanteren.

GL en CDA

26

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL en D66
stemmen voor de
motie.

De motie wordt
ontraden, want is al
beleid

Verworpen.
GL, CDA,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

De motie wordt
ontraden.

Ingetrokken.
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Op basis van de motie
Klimaatneutraal zullen we
volgend jaar, of mogelijk
eerder, een plan van aanpak
presenteren, waarin we de
voorlichting aan
Haarlemmers over, en
stimulering tot CO2besparing en het betrekken
van energieleveranciers
zullen meenemen.
Rapportage van de resultaten
van onze inspanningen loopt
via het Milieumonitor en –
jaarverslag. We zullen ook
aandacht schenken aan
communicatie naar de
bevolking.
Het college zal zich
inspannen om voor speel-otheek Pippeloentje passende
huisvesting te regelen. Dit
doet zij door middel
vraagstelling aan de
uitvoerende instelling in casu
Radius dan wel de
overnemende partij.

SB

2007-K6/53

M

GL
Haarlemmers doen mee met minder CO2:
college wordt verzocht Haarlemmers voor te lichten
over mogelijkheden tot besparen van CO2 in het
dagelijks leven, Haarlemmers via actie op te
wekken tot CO2-besparend gedrag, te onderzoeken
in hoeverre energieleveranciers hierbij betrokken
kunnen worden en over resultaten raad en burgers
te informeren.

MD

MO

2007-K6/54

M

Huisvesting speel-o-theek Pippeloentje: college
wordt verzocht zich in te spannen om voor speel-otheek Pippeloentje een passende huisvesting in de
omgeving van huidige locatie beschikbaar te
stellen.

MD

GL en CDA

27

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht
De motie wordt
ontraden, is al
gangbaar beleid

Besluit Raad

Aangenomen.
Partij Spaarnestad,
CU-SGP, D66,
VVD en SP
stemmen tegen de
motie

Het college neemt de Ingetrokken.
motie over
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Sector

FD

Nr.

2007-K6/55

M/A

M

2007-K6/56

M

CS

2007-K6/57

M

SO

2007-K6/58

M

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Bio(ogisch): college wordt opgedragen de catering GL en CDA
die wordt aangeboden uitsluitend te laten bestaan
uit biologisch geproduceerde producten en om
vooraf aan het ingebruik nemen van nieuwe
stadskantoor te onderzoeken of er bij ambtelijk
apparaat belangstelling bestaat voor een biologische
kantine of servicepunten.

CvV Zie motie 39

Haal neer die schutting: college (en raad) wordt
verzocht om symbolisch en met zoveel mogelijk
aandacht van (nationaal en internationaal) pers hun
eigen schuttingen te vervangen door groene
afscheiding.
Diversiteitsbeleid: college wordt wederom
opgedragen de beloftes uit het verleden waar te
maken, het diversiteitsbeleid met nog meer kracht
wederom op te pakken.
Ondergronds is ondergronds: college wordt
verzocht in overleg met ontwikkelaar te komen tot
aanpassing van aanleghoogte van P-garage om
t.b.v. milieu, onderhoudskosten en omwonenden,
het stadion 3 meter lager dan nu, aan te leggen en
zo tegemoet te komen aan de wensen van
omwonenden.

GL

MD

GL

CvV Zie motie 10

De motie wordt
ontraden

D66

JN

De motie wordt
ontraden.

Individuele afweging.

Zie onderstaande tekst

Wordt uitgezocht

N.v.t.

Besluit Raad

Verworpen.
GL, CDA,
Axielijst, D66 en
SP stemmen voor
de motie.
Axielijst geeft een
stemverklaring.
Verworpen.
GL stemt voor de
motie.
Verworpen.
GL, Axielijst en
D66 stemmen voor
de motie.
Verworpen.
GL, Partij
Spaarnestad en
D66 stemmen voor
de motie.
Partij Spaarnestad
en Axielijst geven
een
stemverklaring.

28
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Ten aanzien van de constateringen:
 De raad heeft in 2003 bij motie besloten tot het aanleggen van een parkeervoorziening ‘onder het veld’.
 De raad heeft in 2006 ingestemd met het Definitief ontwerp van het stadion (bebouwing) waarin de parkeervoorziening op dezelfde wijze als nu in het naar aanleiding van
opmerkingen uit de klankbordgroep en hulpdiensten aangepaste definitief ontwerp wordt gerealiseerd.
 De parkeervoorziening voldoet aan de door de raad gewenste aanpassingen in de motie uit 2003.
Ten aanzien van de overwegingen:
 Het 3 meter verlagen leidt tot grote bouwtechnische problemen. De ondergrond is dermate slap en waterdoorlatend dat er geen normale bouwkuip gerealiseerd kan worden.
Het funderen van de garage is daardoor eveneens problematisch. Om opdrijven te voorkomen zal er geballast moeten worden.
 Het realiseren van een dermate groot ondergronds bouwwerk leidt tot verstoring van de grondwaterstromen. Hierdoor zal het gebied tussen Liewegje en de Liede verdrogen
waardoor de dar aanwezige natuurwaarden verloren zullen gaan. Dit stuit op bezwaren bij het Hoogheemraadschap en de provincie. Wijziging van de grondwaterstroom kan
eveneens leiden tot aantasting van de oudheidkundige sporen in het archeologisch waardevolle gebied.
 De meerkosten van bemaling vallen niet weg ten opzichte van een gesloten grondbalans. De af te graven gronden zijn te slap om een talud mee te kunnen realiseren. Naast de
extra kosten van bemaling komen er dus extra kosten voor grondafvoer.
 De bemaling zal invloed kunnen hebben op de grondwaterstand in de omgeving. Dit kan leiden tot zettingen in de omgeving van het project. Dit leidt tot risico’s voor de
stabiliteit van het hoofdleidingentracé dat direct langs de bouw loopt.
 De bouwhoogte van het stadion heeft geen enkele invloed op de vluchtveiligheid. De routes naar de buitenlucht blijven even lang.
 Los van de extra kosten om bouwtechnische problemen op te lossen worden de meerkosten van deze aanpassing geraamd op ca. 3,5 miljoen euro.
SB

2007-K6/59

M

Vondelweg is een Haarlemse zaak: college wordt
verzocht niet in te stemmen tegen beschikking
(SB/VV/2007/92/486) aangaande genoemde
voorwaarden voordat raad hierover om advies is
gevraagd, datgene te doen dat nodig is om
gemeenteraad politieke zeggenschap over de eigen
Vondelweg te behouden en als bovenstaand niet
meer mogelijk is, dienaangaande in
interpellatiedebat op 5 juli verantwoording af te
legen.

D66

MD

29

Zie onderstaand antwoord.

De motie wordt
ontraden.

Ingetrokken.
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

De Schoterbrug is bedoeld om het ‘oneigenlijke’ c.q. doorgaande verkeer, dat nu dwars door de woongebieden van Haarlem Noord rijdt, langs de rand van de stad te kunnen omleiden
(conform HVVP). Daarnaast moet de Schoterbrug de gewenste economische groei en arbeidsplaatsen in de Waarderpolder mogelijk maken.
De Schoterbrug is niet bedoeld voor regionaal doorgaand verkeer dat nu via de A9 rijdt. Mocht uit de toegezegde verkeerstellingen voor en na oplevering van de brug blijken dat het
doorgaande verkeer extra gaat toenemen, dan worden er verkeersdoserende maatregelen genomen (bestuurlijk besluit).
Verkeersdosering op het Delftplein zou als consequentie kunnen hebben dat verkeer ‘terugslaat’ op de provinciale weg A208. Om deze reden is met de provincie afgesproken dat,
indien we tot doserende maatregelen willen overgaan, we dit in gezamenlijk overleg doen met de provincie.
CS

2007-K6/60

M

CS

2007-K6/61

M

Extra bestuurskracht: college wordt verzocht
om bij begrotingen 2008 te komen met voorstel om
de bestuurskracht (bijv. extra wethouder) te
consolideren, hierdoor burgemeester vrij te spelen
voor zijn kerntaken en hiertoe in kadernota de
overgebleven taakstellende bezuiniging te
schrappen.
Niet alleen de burger: college wordt verzocht met
grotere inzet vooral structureel om te buigen, te
bezien of niet realistische bezuinigingen niet te
lichtvaardig zijn geschrapt en bij uitblijven
structurele resultaten niet wederom de rekening bij
burger te leggen.

D66

BS

Bij de collegevorming is
overeengekomen om met de
huidige samenstelling van
het college te werken. Er is
geen aanleiding om op deze
afspraak terug te komen.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL, CDA en D66
stemmen voor de
motie.

D66

CvV Het college legt de rekening
niet bij de burger neer. Dit
blijkt ook uit een
vergelijking met andere
gemeenten: Haarlem is nog
steeds een van de gemeente
met een relatief lage
lastendruk (zie kadernota).

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
CDA, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

30

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

In het HVVP is geen sprake
van een onderzoek naar een
“Mariatunnel”.
Verondersteld wordt dat een
Mariatunnel een
ondergrondse verbinding
betreft van de Schipholweg
tot aan de
Kamperlaan/Paviljoenslaan.
Wel is in het HVVP sprake
van een directe verbinding
tussen de Schipholweg en de
Westelijke Randweg als
rekenmodel maar niet als
project benoemd Het College
stelt voor het onderzoek naar
de haalbaarheid van een
“Mariatunnel” te betrekken
bij haar voorstel aan het
CDA inzake onderzoek naar
een rondweg rond Haarlem.
Bij de thans lopende
actualisatie van het PVVP is
het tunnelvoorstel door
Haarlem genoemd als
project. Zie motie 21.
De renovatie van het
Reinaldapark is noodzakelijk
door het eroderen van de
afdeklaag van de voormalige
vuilstort. De Bomenstichting
onderzoekt al welke
gevolgen het ophogen van
deze laag heeft voor het
bomenbestand.

SB

2007-K6/62

M

Mariatunnel: college wordt verzocht bij de
begrotingen 2008 te komen met voorstel
haalbaarheidsstudie Mariatunneltracé waarbij niet
realistische varianten buiten beschouwing worden
gelaten en regionale subsidiemogelijkheden in dit
voorstel mee te nemen.

D66

MD

SB
SO

2007-K6/63

M

Reinaldapark totaalkap?: college wordt verzocht
bij saneringsmethode nauwgezet te bezien of kap
van alle bomen noodzakelijk is, hiertoe evt.
aanvullend onderzoek naar te verrichten, de kosten
van studie te dekken uit het Zomerzone –
stadsvernieuwingsfonds en deze in mindering te
brengen van de € 330.000 Zomerzone nota

D66

MD

31

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
Partij Spaarnestad
en D66 stemmen
voor de motie.

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
GL, CDA,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
PvdA geeft een
stemverklaring.
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SB

Nr.

2007-K6/64

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

Tram op de Kruisweg: college wordt verzocht om D66
variant ”vertramde Zuidtangent” in de verdere
uitwerking als toekomstvariant mee te nemen,
andermaal een spoedige vertramming van
Zuidtangent bij rijk en provincie te bepleiten en te
bewerkstelligen dat alleen bussen op aardgas door
de Jansweg zullen gaan.

32

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

MD

Uitgaande van de
De motie wordt
ontvlechting van verkeer,
ontraden.
vastgelegd in het masterplan
Spoorzone, zijn trams of
bussen via de Kruisweg geen
optie meer. De strikte
scheiding LV en SV als
principe bij de herinrichting
stationsomgeving houdt in
dat een tram op de Kruisweg
niet past. Nog afgezien van
de fysieke ruimte die
onvoldoende is voor een
kwalitatieve en structurele
fietsverbinding èn een
tramverbinding. In het kader
van de actualisatie PVVP is
bij de provincie aangedrongen om de Zuidtangent
te vertrammen.
Uitsluitend bussen op
aardgas kunnen wij niet
toezeggen omdat wij geen
opdrachtgever zijn voor het
OV. Wel zullen bijna alle
bussen, behalve die op de
Zuid-Holland lijnen, per
2008 zijn voorzien van
aardgas of hele schone
dieselmotoren minimaal
volgens de Euro-5 norm.

Besluit Raad

Verworpen.
GL, Partij
Spaarnestad en
D66 stemmen voor
de motie.
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Nr.

M/A

CS

2007-K6/65

M

MO

2007-K6/66

M

Onderwerp

Indiener(s)

Het kan ook anders: college wordt verzocht in
D66
correspondentie aan of aangaande burgers
terughoudend te zijn en waar wenselijk enige
professionele distantie in acht te nemen en zich in
ieder geval volledig te onthouden van directe of
indirecte ontmoedigingen aan het adres van
Haarlemse burger om politiek i.c. raadsleden te
benaderen.
Voetbalrecht voor vrouwen: college wordt
D66
opgedragen te besluiten dat de investering in velden
bij Kon. HFC alleen dan gedaan wordt als meisjes
en dames dezelfde rechten hebben als de mannen en
jongens van Kon. HFC.

33

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

MD

Het college herkent zich niet
in het geschetste beeld en
heeft vertrouwen in de
bestuurlijke rolvervulling
passend in het duale stelsel.

MD

Onlangs heeft de wethouder De motie wordt
sport in een gesprek met het ontraden.
bestuur van de kon. HFC
aangedrongen om de
vereniging toegankelijk te
maken voor spelende
meisjes/vrouwen. Het
bestuur heeft toegezegd dit
op de eerstvolgende
ledenvergadering te
agenderen. Er is een
tweederde meerderheid
nodig om de statuten van de
vereniging zodanig te
wijzigen dat meisjesvrouwenvoetbal mogelijk is.
De investering in de
accommodatie van de kon.
HFC is middels een openbare
aanbesteding met nog vier
andere sportlocaties in
Haarlem uitgevoerd in het
kader van het achterstallig
onderhoud. Het voetbalrecht
voor vrouwen is niet als eis,
als kwalificatie meegenomen
in deze aanbesteding.

De motie wordt
ontraden.

Besluit Raad

Verworpen.
GL, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
Aangenomen.
GL (1), CDA (3),
VVD (5), CU-SGP
en Partij
Spaarnestad
stemmen tegen de
motie.
PvdA, D66 en
VVD geven een
stemverklaring.
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Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

MD

SB

2007-K6/67

M

Groene grond: college wordt opgedragen te
besluiten bij alle grondexploitaties standaard een
groenparaaf op te nemen.

D66

CS

2007-K6/68

M

D66

SO
CS

2007-K6/69

M

Waar een wil is is een weg: college wordt
verzocht om te roeien met de riemen die we
hebben, extra aandacht te geven aan het intern
doorstromen vanuit de 100 stageplaatsen en bij het
sociaal jaarverslag, precies aan e geven hoeveel
mensen jaarlijks de organisatie uitvloeien en
hoeveel er via externe procedures worden
aangenomen.
Transparante grond: college wordt verzocht te
besluiten het Meerjaren Perspectief
Grondexploitaties Vastgoed aan te vullen met een
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties MO.

Advies College

Het college heeft op 17 april,
bij het voor inspraak
vrijgeven van de nieuwe
bomenverordening, reeds
vastgesteld “dat bij
besluitvorming over fysieke
en bouwprojecten een
groenparagraaf in de nota
weer moet geven wat de
consequenties voor het groen
en de bomen zijn”.
CvV Zie motie 24

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht
De motie wordt
ontraden, want is al
beleid

Verworpen.
GL, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

De motie wordt
ontraden

Verworpen.
GL, CDA,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

CvV In het MPG zijn alle
De motie wordt
gemeentelijke
ontraden.
grondexploitaties
opgenomen. MO heeft geen
‘eigen’ grondexploitaties.
Het college snapt overigens
dat de toevoeging ‘Vastgoed’
op het voorblad van het MPG
tot verwarring kan leiden.
Deze toevoeging zal in
komende versies dan ook
worden geschrapt.

D66

34

Besluit Raad

Verworpen.
PvdA, Axielijst en
D66 stemmen voor
de motie.
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CS

SB

Nr.

2007-K6/70

2007-K6/71

M/A

M

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Stedenband Mutare: college wordt verzocht te
besluiten dat Haarlem een heroverweging maakt
van haar beleid ten aanzien van de stedenband met
Mutare.

D66

BS

Bij brief van 15 mei 2007
zijn vragen van D66
beantwoord over de situatie
met Mutare. Het college ziet
geen aanleiding om nu
opnieuw de relatie van de
stedenband aan de orde te
stellen.

De motie wordt
ontraden

Voordat het PvE Schoterbrug werd
opgesteld is besloten om geen
rotonde aan te leggen. Voornaamste
reden is het meteen vollopen van de
rotonde op het moment dat de
Schoterbrug ‘open’ staat. Met
verkeerslichten kunnen de stromen
richting brug apart stilgezet worden.
Bij een rotonde zijn alle
aansluitende wegen gelijkwaardig.
Het is met een rotonde derhalve niet
mogelijk om de Spaarndamseweg te
ontlasten en het verkeer juist via de
Schoterbrug richting de
Waarderpolder te sturen. Dit staat
haaks op het HVVP waarin de
Spaarndamseweg wordt
afgewaardeerd tot een weg zonder
wijkvreemd verkeer. Een rotonde
kan niet gebruikt worden om te
doseren en daarmee de verkeersgroei
te sturen. Tot slot is een rotonde een
wijziging op het PvE en op het
contract met de bouwcombinatie.
Dit kan vergaande juridische,
financiële en planningtechnische
gevolgen hebben.

De motie wordt
ontraden

Rotonde Schoterbrug: college wordt verzocht om
de raad uitvoerig te rapporteren aangaande de
(on)mogelijkheid van een rotonde.

D66 en Partij
Spaarnestad

35

MD

Besluit Raad

Verworpen.
D66 en VVD
stemmen voor de
motie.
Axielijst, VVD en
SP geven een
stemverklaring.
Verworpen.
GL, Partij
Spaarnestad en
D66 stemmen voor
de motie.
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PD

Nr.

2007-K6/72

M/A

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Calamiteitencommunicatie: college wordt
opgedragen ervoor zorg te dragen, dat evenals
agenten in politiekorps Kennemerland,
brandweerlieden in deze regio en
ambulancepersoneel, ook de Buitengewoon
OpsporingsAmbtenaren, uit te rusten met
apparatuur waarmee zij zijn aangesloten op het C2000 netwerk.

Axielijst

BS

Alle BOA’s van het Bureau De motie wordt
Handhaving en Toezicht van ontraden
de afdeling VHT zijn
aangesloten op C2000. Bij
Beheer Openbare Ruimte is
dit niet het geval. In
afwachting van de levering
van extra portofoons tbv
BOR is afgesproken dat zij
gebruik kunnen maken van 2
portofoons van VHT.

36

Besluit Raad

Ingetrokken.
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CS

Nr.

2007/K6/73

M/A

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Informeer burgers over zaken die hen raken!:
college wordt gevraagd veel meer en adequatere
aandacht/tijd te besteden aan optreden en
informatievoorziening door bestuurders en
ambtenaren en bij begroting apart aandacht te
besteden aan hoe college de informatievoorziening
richting Haarlemmers verder gaat verbeteren.

PvdA, SP,
VVD en CDA

BS

In het Burgerjaarverslag
Het college neemt de (unaniem)
2006 hebben wij de raad
motie over.
Aangenomen.
geïnformeerd over de
kwaliteit van onze
dienstverlening aan burgers.
Op vele terreinen wordt
vooruitgang geboekt: het
wijkgericht werken wordt
aangescherpt, de waardering
van burgers voor de
publieksdienst groeit. Maar
er zijn ook aandachtspunten:
toename aantak klachten,
doorlooptijd
klachtenafhandeling,
beantwoording brieven, etc.
We beogen met de
organisatieverandering de
communicatie met en de
dienstverlening voor burgers
te verbeteren. Bij de
begrotingsbehandeling 2008
zullen wij de raad een plan
van aanpak presenteren hoe
wij de informatievoorziening
richting Haarlemmers verder
gaan verbeteren.
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Besluit Raad
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Sector

CS

Nr.

2007-K6/74

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

Nieuw geld uit Regeerakkoord inzetten voor de PvdA, SP en
stad: college wordt gevraagd uit het nieuwe budget VV
voor veiligheid eerst permanent toezicht bij
Magdalenaklooster te financieren, in 2008
mogelijkheden te bezien het budget t.b.v.
programmering cultuurpodia te vergroten, overige
middelen slechts in te zetten voor
coalitieprioriteiten en in geen geval de nieuwe te
verwachten fin. Ruimte te gebruiken voor
terugdraaien van taakstellingen of aanstellen nieuw
personeel.

38

PH

Advies College

CvV Zie antwoord op motie 22.

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

De motie wordt
ontraden wegens het
De middelen in de algemene niet beschikbaar zijn
uitkering zullen niet worden van een financiële
ingezet voor het terugdraaien meevaller.
van taakstellingen of
aanstellen van nieuw
personeel.

Besluit Raad

Aangenomen.
GL, CDA, Partij
Spaarnestad, CUSGP, Axielijst en
D66 stemmen
tegen de motie.

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

SB

Nr.

2007-K6/75

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

Klinkers voor Ramplaankwartier: college wordt PvdA, SP,
verzocht om Ramplaan met klinkers in te richten en VVD, D66 en
uitvoeren van fietspaden aan beide kanten in rood
GL
asfalt te doen, samen met flexibele busdrempel
zodat sluipverkeer vermindert, fietsroutes naar
school veiliger worden en wensen van bewoners
serieus worden genomen.

39

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

MD

In de motie wordt gesteld dat De motie wordt
het college de Ramplaan wil ontraden.
verbreden en asfalteren.
Maar het is juist de bedoeling
om de rijbaan te versmallen
van ca. 7,00 naar 4,50 m. Het
sluipverkeer wordt dus wel
degelijk aangepakt doordat
de weg smaller wordt. Omdat
er à niveau van het trottoir
geparkeerd wordt blijft deze
versmalling ook van kracht
wanneer er géén geparkeerde
auto’s staan. In de motie is
sprake van “de fietspaden”,
er zitten echter geen
fietspaden in het ontwerp. Bij
vrij liggende fietspaden zal
de consequentie zijn dat er
aan geen enkele kant van de
weg meer geparkeerd kan
worden: de fietspaden
worden aangelegd in plaats
van de parkeerstroken. Bij
fietsstroken is de
consequentie dat er nog
slechts aan één kant van de
weg geparkeerd kan worden.
Met flexibele busdrempels
wordt eerst elders ervaring
opgedaan. Overigens is de
technische voorbereiding
inmiddels afgerond op basis
van het oorspronkelijke
besluit.

Besluit Raad

Aangenomen.
CDA (3), Partij
Spaarnestad en
CU-SGP stemmen
tegen de motie.

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

SB

Nr.

2007-K6/76

M/A

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Verkeersslang maakt Haarlem (on)veilig:
college wordt verzocht om voor half december
2007 een subsidieaanvraag in te dienen bij Prov.
NoordHolland waardoor project “verkeersslang” in
september 2008 in Haarlem op basisscholen
gerealiseerd kan worden.

PvdA, SP, GL
en VVD

MD

Een subsidieaanvraag voor
Het college neemt de (unaniem)
het project verkeersslang kan motie over.
Aangenomen.
na overleg met de scholen
worden ingediend
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Besluit Raad

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

CS

Nr.

2007-K6/77

M/A

A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Behoud reserve WWB: voorgesteld wordt om het PvdA, D66, SP HM
raadsbesluit nr. 5 bij Kadernota 2007 “de raad
en CDA
besluit de bestemmingsreserve WWB op te heffen
en het batig saldo toe te voegen aan de algemene
reserve” te schrappen.

Advies College

In het coalitieakkoord van de
Wordt overgelaten
regering is afgesproken dat het
aan de raad.
geld dat gemeenten van het rijk
krijgen voor reïntegratie (Wdeel) en bijstand (I-deel) voor
meerdere jaren wordt
vastgelegd. Het macro-budget Ideel wordt voor 2008-2011
vastgelegd op de middel lange
termijnraming van augustus
2007. Hierdoor worden
budgetten niet alleen stabiel en
daarmee minder risicovol, maar
kunnen gemeenten de
collectieve winst op het I-deel
langer behouden. Gemeenten
mogen dit extra geld inzetten
voor maatregelen die mensen
aan de slag helpen.
Door deze afspraak kan des te
meer de vraag worden gesteld in
hoeverre het nodig is een aparte
bestemmingsreserve voor de
WWB in te stellen.
Mocht u toch besluiten de
bestemmingsreserve WWB in te
handhaven (waartegen geen
principiële bezwaren bestaan)
dan dient de omvang daarvan
maximaal 10% van het totaal te
zijn. Dit betekent dat de reserve
door de uitstroom de komende
jaren geleidelijk daalt tot € 4
mln. Verder zullen de WWB
uitkeringen en de WWB-reserve
een gesloten systeem vormen
waardoor, bij een eventueel
tekort, geen beroep kan worden
gedaan op de algemene reserve.

41

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Aangenomen.
VVD en Partij
Spaarnestad
stemmen tegen het
amendement.
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Sector

Nr.

M/A

MO

2007-K6/78

M

SB

2007-K6/79

M

CS

2007-K6/80

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college neemt de
motie over, onder
genoemde
voorwaarde

Aangenomen.
VVD en CU-SGP
stemmen tegen de
motie.

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Moedercentra: een kwartet: college wordt
gevraagd, gezien het feit dat vier aanwezige centra
hebben bewezen een belangrijke plek te zijn voor
vrouwen en kinderen, er voor zorg te dragen dat
deze twee (nog) niet gesubsidieerde centra ook
structureel gesubsidieerd dienen te worden om hun
activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.
Ook gehandicapten mogen niet wild plassen: het
college wordt verzocht de mogelijkheden te
onderzoeken voor locaties m.b.t. een openbaar
invalidentoilet in het centrum.
Vormgeving nieuwe website: college wordt
verzocht om geen afzonderlijke websites voor
stadspromotie te ontwikkelen, in plaats daarvan
www.haarlem om te vormen tot website waar ook
alle toeristische informatie te vinden is, de nieuwe
website van VVV/Hapro hierin te integreren en
voor eind van 207 de Raad een voorstel te doen
toekomen over vormgeving van deze website.

PvdA en SP

HM

College steunt in principe
deze motie mits hierover met
overnemende partijen Radius
goede afspraken gemaakt
kunnen worden, passend
binnen bestaande subsidie.

PvdA, SP en
VVD

HM

Het college zal dit onderzoek Het college neemt de (unaniem)
uit laten voeren.
motie over
Aangenomen.

PvdA, VVD,
SP, CDA, GL,
Partij
Spaarnestad,
CU-SGP,
Axielijst, D66

CvV Het college werkt aan een
Het college neemt de (unaniem)
nieuwe website, die beter
motie over.
Aangenomen.
aansluit bij de vragen van
verschillende
bezoekersgroepen. Gedacht
wordt om een Homepage in
te richten als een virtuele
entreehal van de gemeente,
van waaruit direct naar een
aantal overzichtelijke
clusters kan worden
doorgelinkt. Een van de
hoofdclusters wordt ‘Bezoek
Haarlem’. Om dubbelingen
te voorkomen en om de
(toeristische)
aantrekkingskracht van
Haarlem te vergroten is
intensieve samenwerking
met relevante partijen (podia
en musea) uitgangspunt.
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

CS
SO

2007-K6/81

M

Stop verkoop tafelzilver bij 10 mln: college wordt PvdA, SP en
verzocht te besluiten zodra benodigde taakstelling
VVD
van 10 mln. Verkoop niet strategisch bezit gehaald
wordt, de opbrengst van extra verkopen niet in
algemene middelen te laten verdwijnen maar
slechts te gebruiken voor directe schuldaflossing
van gemeente.

MO

2007-K6/82

M

Emancipatie Award: college wordt opgedragen
tot instelling van Emancipatie Award en deze
jaarlijks op 8 maart uit te reiken, tot laten
ontwerpen van een Award door een van de
Haarlemse beeldende kunstenaars, hiervoor een
stimuleringspremie van € 1000,- te bestemmen en
tot instellen van een jury bestaande uit
gemeenteraadsleden en personen die op dit gebied
al veel hebben betekent.

PvdA, SP en
VVD

43

PH

Advies College

CvV De meeropbrengsten van
verkocht verspreid bezit
worden conform beheersverordening geboekt ten
gunste van de reserve Boven
Boekwaarde. Uit deze
reserve worden, naast de
taakstellende afdracht van €
10 mln, ook andere kosten
gedekt, zoals de onrendabele
toppen van investeringen uit
het verleden (€ 5 ton per
jaar) alsmede het voorzien in
de lopende onderhoudskosten van het bezit.
Daarnaast geldt dat bij het
aankopen van nieuwe
huisvesting voor bijv
maatschappelijke instellingen
de verkoop van het bestaande
bezit ingezet wordt ter
dekking.
BS
Het college vindt dit een
sympathiek idee en zal
uitzoeken of er voor de
uitwerking hiervan
belangstelling bestaat bij
partners in de stad.

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college neemt de Aangenomen.
motie over, met de
CU-SGP stemt
kanttekening dat er
tegen de motie.
nog andere kosten
uit de reserve
betaald moeten
worden.

Wordt uitgezocht.

Aangenomen.
CDA, Partij
Spaarnestad, CUSGP, Axielijst,
dhrn. Reeskamp,
Van den Beld,
Mulder en
Azannay stemmen
tegen de motie.
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Sector

SO

Nr.

2007-K6/83

M/A

M

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Kom afspraken sociale volkshuisvesting na:
college wordt verzocht om vóór de
begrotingsbehandeling met een uitgewerkt
overzicht te komen over realisering van gemaakte
afspraken in het coalitieakkoord.

SP, PvdA en
VVD

JN

In het Coalitieakkoord is
Het college neemt de
opgenomen dat het bij
motie over
nieuwbouw onze inzet is dat 1/3
in de sociale huur of sociale
koop gerealiseerd wordt Binnen
dit contingent streven we naar
minimaal de helft sociale
huurwoningen. In het op 19 juni
jl. met de corporaties
ondertekende Convenant Wonen
is dit uitgangspunt opgenomen.
Uw raad heeft onlangs in
overgrote meerderheid met de
daarin vastgelegde afspraken
ingestemd. In onze brief van
oktober 2006 aan de commissie
Ontwikkeling over sociale
woningbouw en nieuwbouw in
Haarlem (SO/BD/ 2006/867)
heeft ons college aangegeven
hoe aan het Coalitieakkoord op
dit punt uitvoering wordt
gegeven. Ook is de stand van de
woningbouw per 01-09-2006
weergegeven. Hieruit blijkt dat
van de ruim 3100 woningen die
vanaf 2005 zijn opgeleverd of in
ontwikkeling zijn genomen ruim
1100 (35%) woningen in de
sociale huur of sociale koop
worden gerealiseerd, waarvan
het overgrote deel in de sociale
huur. Het college zal vóór de
begrotingsbehandeling de
commissie Ontwikkeling
informeren over de nieuwe stand
van zaken van de woningbouw
en de realisering van de overige
coalitieafspraken.
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Besluit Raad

Aangenomen.
CDA en D66
stemmen tegen de
motie.
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

SO

2007-K6/84

M

Maak plan voor starterswoningen: college wordt
verzocht in overleg met corporatie het plan waarbij
de helft door koper wordt gefinancierd en andere
helft door woningcorporatie, verder uit te werken.

SP, PvdA en
VVD

JN

Het college betrekt de
strekking van deze motie bij
de reactie op moties 85.

SO

2007-K6/85

M

Koop samen met woningcorporatie een huis:
college wordt verzocht om samen met
woningcorporaties de voors en tegen van dit
initiatief z.s.m. zorgvuldig af te wegen en bij
positieve uitslag afspraken te maken om huurders
met laag inkomen de mogelijkheid te geven een
huis samen met woningcorporaties te kopen en de
raad vóór de begrotingsbehandeling over de
activiteiten te informeren.

SP, PvdA en
VVD

JN

Op dit moment werkt ons
college aan de zogenaamde
Starterslening. Een regeling
om het voor de lagere
inkomens eenvoudiger te
maken een woning te kopen.
Hierbij werken we samen
met de regiogemeenten en
proberen wij ook de
Provincie Noord-Holland te
betrekken.
Het college zal met de
corporaties in overleg treden
om te bezien of de genoemde
initiatieven in Hilversum,
Arnhem, Doetinchem en
Rotterdam bruikbaar zijn om
huurders/bewoners met een
laag inkomen de
mogelijkheid te geven
in Haarlem een huis te
kopen. Het college zal
hierover de gemeenteraad
voor de begrotingsbehandeling in november
verder informeren.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

College neemt motie (unaniem)
over
Aangenomen.
GL en D66 geven
een
stemverklaring.
College neemt motie (unaniem)
over
Aangenomen.
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Sector

PD

Nr.

2007-K6/86

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Extra ruimte bijzondere bijstand nodig: college
wordt verzocht om voor begrotingsbehandeling te
komen met p.v.a. voor uitgaven uit het budget
aanvullende bijstand die naar het oordeel van de
gemeenteraad noodzakelijk zijn voor uitvoering
actief sociaal beleid/armoedebeleid.

SP en PvdA

HM

Al eerder hebben wij
aangekondigd dat wij het
huidige minimabeleid voor
de begrotingsbehandeling
2008 actualiseren op basis
van het coalitieakkoord. Dan
leggen wij u een nieuw
pakket aan voorstellen voor
ten behoeve van het
minimabeleid 2008- 2010.
Bij de presentatie van dat
pakket zal blijken of de
handhaving van het
bestaande niveau van
voorzieningen, rekening
houdend met reeds gedane
toezeggingen binnen het
budget kan worden
gerealiseerd. Indien daarin
keuzes gemaakt moeten
worden zullen wij die aan de
Raad voorleggen.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college acht de
motie prematuur. De
motie wordt daarom
ontraden.

Aangenomen.
CU-SGP en VVD
stemmen tegen de
motie.
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Sector

PD

Nr.

2007-K6/87

M/A

M

Onderwerp

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Indiener(s)

PH

Advies College

Gebruik WWB werkdeel maximaal: college
SP, PvdA en
wordt verzocht er voor zorg te dragen dat in
VVD
sectoren/afdelingen van gemeente mensen in de
bijstand tijdelijk worden geplaatst om werkervaring
op te doen, dit ook te bevorderen bij door gemeente
gesubsidieerde instellingen en bedrijven en nog
voor begrotingsbehandeling een zo concreet
mogelijk plan van aanpak aan gemeenteraad ter
besluitvorming voor te leggen.

HM

Wij werken momenteel aan
Het college neemt de (unaniem)
de realisatie van
motie over.
Aangenomen.
leerwerkplekken in de
sociale infrastructuur.
Onderdeel hiervan is tevens
de ombuiging van structurele
ID-banen in leerwerkplekken
waar bijstands-gerechtigden
tijdelijk – wij denken aan
maximaal één jaar –
werkervaring kunnen
opdoen. Voor de begroting
leggen wij een voorstel aan u
voor. Met het MKB hebben
wij inmiddels afspraken
gemaakt over de realisatie
van 75 leerwerkplekken in
het midden- en kleinbedrijf.
Daarnaast zijn wij in gesprek
met het MKB over de
plaatsing van
bijstandsgerechtigden op
vacatures.
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Sector

SB

Nr.

2007-K6/88

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Laat rolstoelers en slechtziende mensen veilig
oversteken: college wordt verzocht om in de
binnenstad de afgaande trottoirs te markeren met
een opvallende kleur.

SP

MD

Verlaagde trottoirbanden
worden waar dit kan
consequent toegepast. Het is
belangrijk voor de
rolstoelgebruikers dat de
openbare ruimte op een
voorspelbare manier
ingericht is. Dat is dan ook
het uitgangspunt voor de
handboeken inrichting
openbare ruimte.
Het Beleidskader voor de
openbare ruimte spreekt zich
uit voor een sobere en rustige
vormgeving. Daarom zullen
geen opvallende kleuren
gebruikt worden, maar
adequate maatregelen
getroffen worden als het
aanbrengen van harsrichels
en profieltegels.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht
De motie wordt
ontraden, er wordt
op andere wijze aan
de strekking van de
motie voldaan

Besluit Raad

Ingetrokken.
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Sector

SB

Nr.

2007-K6/89

M/A

M

Onderwerp

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Indiener(s)

PH

Advies College

Weg met fietsenchaos station, nu!: college wordt SP, PvdA en
verzocht om vooruitlopend op definitieve plaatsing VVD
in parkeerkelder alvast de fietsenrekken aan te
schaffen en bovengronds e gaan plaatsen onder
voorwaarde dat herplaatsing mogelijk is.

MD

31 Mei jl. heeft wethouder
Wordt uitgezocht.
Nieuwenburg in de cie.
Beheer aangegeven de
mogelijkheid te willen
onderzoeken vooruitlopend
op de realisatie van het
project Ruimte voor de Fiets
dubbellaagse rekken te
plaatsen. Deze zouden
tijdens de bouw van de
fietsenstalling op het
stationsplein bestaande
rekken kunnen compenseren.
Hierover vindt overleg plaats
met de projecttrekker Prorail.
De eerste reacties zijn
positief. Aan het eind van het
jaar is meer duidelijk wat de
mogelijkheden zijn en op
welk moment rekken
geplaatst kunnen worden.
Plaatsing komend jaar is
zoals op 31 mei in de
betreffende nota aangegeven
niet mogelijk.
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Besluit Raad

Aangenomen.
GL en CDA
stemmen tegen de
motie.
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Sector

SB

Nr.

2007-K6/90

M/A

M

Onderwerp

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Indiener(s)

PH

Advies College

Transferium Haarlem Oost: college wordt
SP, PvdA en
verzocht het parkeerterrein bij Haarlem
VVD
Spaarnwoude/Ikea in te richten als transferium/park
en ride en het parkeren daar goedkoper te maken
dan aan strand en in Haarlemse (binnen)stad.

MD

Met Ikea zijn gesprekken
De motie wordt
gevoerd met betrekking tot
overgenomen
weekend/strandparkeren.
Ikea wilt vanwege eigen
openingstijden en eigen
publiek niet meewerken aan
het beschikbaar stellen van
parkeerplaatsen voor
strandverkeer.
Op dit moment heeft het
P+R-terrein een capaciteit
van 100 parkeerplaatsen ten
behoeve van forensen naar
Amsterdam. Hoewel terrein
klein is, is dit in te richten als
transferium. Dit betekent dat
het terrein moet worden
verwezen vanaf de oostelijke
invalswegen. Wij zullen de
mogelijkheden hiertoe
nagaan. Het college neemt de
motie over door de
mogelijkheid te onderzoeken.
Overigens is het
parkeerterrein gratis en dus
goedkoper.
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Besluit Raad

(unaniem)
Aangenomen.
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Sector

SB
SO

Nr.

2007-K6/91

M/A

M

MO

2007-K6/92

M

SO

2007-K6/93

M

Onderwerp

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Indiener(s)

PH

Advies College

SP, D66, GL
Maak Hekslootpolder tot beschermd
cultuurbezit: college wordt verzocht actief te
en Axielijst
bevorderen de Hekslootpolder op de lijst beschermd
cultuurbezit geplaatst te krijgen.

MD

De Hekslootpolder is niet in De motie wordt
handen van de gemeente,
ontraden.
maar van het recreatieschap
Spaarnwoude. De polder
maakt deel uit van de
provinciale Ecologische
Hoofdstructuur. In de
Welstands- en
monumentennota is de polder
aangewezen als waardevol
groengebied. In het op te
stellen bestemmingsplan zal
dit nog eens bevestigd
worden.
Het college vindt dit een
Wordt uitgezocht.
sympathiek voorstel en
onderzoekt de haalbaarheid
hiervan.

Verworpen.
GL, CDA, Partij
Spaarnestad,
Axielijst, D66 en
SP stemmen voor
de motie.

Het college betrekt de
strekking van deze motie bij
de reactie op motie 85.

Ingetrokken.

Toegtoncommissie: college wordt verzocht een
toegtoncommissie in te stellen en haar beleid
zodanig aan te passen dat alleen aan bedrijven en
instellingen die (binnen een te stellen termijn) aan
de eisen van volledige toegankelijkheid voldoen,
vergunning wordt veleend en/of gesubsidieerd
worden.
Koopwoning: college wordt verzocht in overleg te
treden met corporaties om huurders met laag
inkomen hun huis te laten kopen en in overleg te
treden om huurder met hoog inkomen
(scheefwoners) hun eigen huis te laten kopen.
Boekwinst kan geïnvesteerd worden in
ontwikkelingsgebieden voor ondergronds parkeren,
groen en speelvoorzieningen.

SP

HM

VVD

JN

51

De motie wordt
overgenomen

Besluit Raad

D66 geeft een
stemverklaring.

Aangenomen.
PvdA, Partij
Spaarnestad en
CU-SGP stemmen
tegen de motie.
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Sector

MO

Nr.

2007-K6/94

M/A

M

Indiener(s)

Amateurkunst op grote podia: college wordt
verzocht om met ingang van 2009 een fonds
“Amateurkunst op een professioneel Haarlems
podium” te stichten, hier alsnog een bedrag van €
50.000,- te reserveren, te dekken uit themabudget
2008 voor nieuw beleid, de gevolgen hiervan te
verwerken in begroting 2008 en de raadbij
begrotingsbehandeling 2008 te berichten over
voortgang van planvorming en uitvoering
hieromtrent.

VVD, PvdA en CvV De overwegingen dat
Het college neemt de
SP
Haarlem een bloeiend en
motie over
omvangrijk bestand van
amateurgezelschappen heeft
en dat de culturele podia
hiervoor toegankelijk moeten
zijn, wordt gedeeld. Om dit
mogelijk te maken hanteren
de grote podia reeds een
gereduceerd tarief (meestal
50% van het reguliere tarief).
Daarnaast kan de gemeente
afspraken maken met de
podia omtrent het aantal
keren dat
amateurgezelschappen een
zaal kunnen huren en over de
tarieven die daarvoor worden
gehanteerd.
Het college stelt voor om €
50.000 gelabeld aan het
Cultuurstimuleringsfonds toe
te voegen per 2009 en de €
50.000 in 2008 te besteden
aan het openluchtpodium op
de Grote Markt.
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PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Besluit Raad

Aangenomen.
CU-SGP, Axielijst
en D66 stemmen
tegen de motie.
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Sector

MO
SO

Nr.

2007-K6/95

M/A

M

Indiener(s)

Huisvesting Orgelmuseum: college wordt
verzocht in overleg met bestuur Stg. Kunkelsorgel
te bezien of verhuizing naar beter bereikbare
voormalige Connexxionterrein realiseerbaar is, dit
te doen in samenspraak met leiding van op
Connexxionterrein aanwezige NZH-museum en
voor deze verhuizing een bedrag van € 50.000,- te
reserveren.

VVD, PvdA en CvV Het college wijst op een
Het college neemt de Aangenomen.
SP
aantal praktische bezwaren.
motie over.
Axielijst stemt
St. Stadsorgel Het
tegen de motie.
Kunkelsorgel is sinds 2004
gevestigd aan de
Kuppersweg. De gemeente
heeft voor een bedrag van €
45.000,- bijgedragen in de
verbouwingskosten. De
stichting heeft een
huurcontract voor 10 jaar
afgesloten. De stichting heeft
wel eens aangegeven dat de
huidige locatie decentraal is
met het oog op
publieksbereik. De
combinatie van twee musea
is interessant.
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PH

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Besluit Raad
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

SB

2007-K6/96

M

De stad op de schop: college wordt verzocht om
op zeer korte termijn te komen met uitgewerkt plan
waarin een doordachte oplossing aangegeven is
voor verkeersstromen van zowel de auto, het
openbaar vervoer als de fiets.

VVD, PvdA en MD
SP

SB

2007-K6/97

M

Opgeruimd staat netjes: college wordt verzocht
op korte termijn te komen met helder voorstel op
welke wijze het probleem van het zwerfvuil wordt
aangepakt en welk bedrag er binnen de
onderhoudsbudgetten voor het komende jaar in het
opruimen van het zwerfvuil geïnvesteerd gaat
worden.

VVD, PvdA en MD
SP

54

Advies College

Bij de reconstructiewerkzaamheden rond de
Ged. Oude Gracht (start 1
juli ) is een volledig plan
bijgevoegd voor de tijdelijke
verkeerscirculatie voor alle
verkeersdeelnemers. Dit plan
vormt onderdeel van het
bestek. Momenteel wordt
door een regiegroep bewaakt
dat wegwerkzaamheden
elders in de binnenstad op
elkaar worden afgestemd, en
zonodig in de tijdsplanning
uit elkaar worden getrokken.
De onderlinge afstemming
van werkzaamheden van de
Ged. Oude Gracht en de
beoogde plannen voor de
rotonde Raaksbruggen en het
Stationsplein worden daarbij
nadrukkelijk betrokken,
zodanig dat de
verkeerscirculatie in de
binnenstad redelijkerwijs
wordt gewaarborgd.
Het college staat positief ten
aanzien van het voorstel. Een
plan van aanpak zwerfvuil
zal de raad in de loop van het
jaar bereiken.

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Het college neemt de (unaniem)
motie over
Aangenomen.

Het college neemt de (unaniem)
motie over
Aangenomen.
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Sector

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

BS

De motie wordt ontraden.
Het resultaat van bespreking
van de notitie over
jumelagebeleid zal bepalend
zijn voor een discussie over
het plaatsen van
ambassadeurs uit Angers of
Osnabrück in Haarlem. Het
college acht het aannemen
van deze motie voorafgaande
aan de behandeling van deze
beleidsnotie over Jumelage te
vroeg.
Onlangs is een start gemaakt
met de vervanging van de
welkomsborden: uiterlijk 1
januari 2008 zijn de borden
vervangen door moderne
borden.

CS

2007-K6/98

M

Duurzame vriendschappen: college wordt
verzocht in overleg met Angers en Osnabrück te
bewerkstelligen dat met ingang van 1 jan. 2008
vanuit die steden een stadsambassadeur in Haarlem
wordt geplaatst, hiertoe vooralsnog een bedrag van
€ 45.000,- te reserveren, te dekken uit themabudget
2008 voor nieuw beleid, de gevolgen hiervan de
verwerken in begroting 2008 en de raad bij
begrotingsbehandeling 2008 te berichten over
voortgang van planvorming en uitvoering
hieromtrent.

VVD

SO

2007-K6/99

M

Pimp my promo: college wordt verzocht om de
reclameborden Haarlem bij invalswegen van
Haarlem voor 1 jan. 2008 te vervangen door
moderne borden die passen bij het dynamische
imago van het naar meer smakende Haarlem, de
benodigde éénmalige uitgave te dekken uit
themabudget 2008 voor nieuw beleid.

VVD, PvdA en BS
SP
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

De motie wordt
ontraden.

Ingetrokken.

De motie wordt
ontraden, want is
overbodig

Ingetrokken.
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Sector

SB

Nr.

2007-K6/100

M/A

A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Haarlem bereikbaar: ook met de fiets: college
VVD, PvdA,
wordt opgedragen in begroting 2008 een bedrag
SP en GL
van € 300.000,- te reserveren t.b.v. verkrijgen van
provinciale subsidie van € 2,7 mln. ter verbetering
van fietsinfrastructuur. Bedrag kan gereserveerd
worden uit restant van de investeringsmiddelen
voor riolering en grondwater van 2007, door dit niet
voor de egalisatievoorziening rioolrecht te
bestemmen, maar voor fietsinfrastructuur.

MD

De BDU kent een
nadrukkelijk plafond. Dit
jaar is voor heel NoordHolland (excl. ROA) 14
miljoen euro beschikbaar.
Jaarlijks gaat € 1 à € 1,5
miljoen naar Haarlem,
waarvan een deel naar de
fiets. Het College zal in
overleg met de gedeputeerde
van NH nagaan of in de
komende jaren vanuit de
provincie extra gelden voor
de fiets boven de bestaande
GDU-middelen beschikbaar
komen. Indien dit het geval
is zal in de begroting 2008
een bedrag van €3 ton als
eigen bijdrage van de gem.
Haarlem in deze subsidies
worden gezocht. De in de
motie voorgestelde dekking
betreft een rioolheffing die
niet mag worden aangewend
voor andere doeleinden. Dit
betekent dat het gevraagde
budget zal moeten worden
gezocht binnen overige voor
onderhoud en beheer
beschikbare middelen.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Geen bezwaar tegen (unaniem)
indienen van het
Aangenomen.
amendement, met
inachtname van het
te houden bestuurlijk
overleg met de
Provincie
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Sector

Nr.

M/A

SB

2007-K6/101

M

SO

2007-K6/102

M

SB

2007-K6/103

M

Onderwerp

Indiener(s)

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Advies College

Verbetering luchtkwaliteit: college wordt
CU-SGP
verzocht waar mogelijk een bijdrage te leveren aan
verbetering van luchtkwaliteit door te participeren
in overlegflora, de benadering van ministeries, het
voeren van discussies en het communiceren van
nieuwe informatie, ontwikkelingen of gegevens aan
bevolking.
Terugkeren bloementapijt: college wordt
CU-SGP
voorgesteld een bijdrage beschikbaar te stellen van
max. € 20.000,- middels de in 2008 te verwachten
hogere inkomsten aan parkeergelden en
toeristenbelasting als gevolg van de aanleg van het
Bloementapijt.

MD

Hierin wordt reeds voorzien.
De communicatie over dit
dossier zullen we vervolgen
met het
Uitvoeringsprogramma
Lucht

Het college neemt de Aangenomen.
motie over
VVD stemt tegen
de motie.

BS

De motie wordt
ontraden.

Verworpen.
CDA, Partij
Spaarnestad, CUSGP en dhr.
Moltmaker en
Buys stemmen
voor de motie.

Onderhoudsprogramma’s kades: college wordt
CU-SGP
verzocht de kades in het IP op te nemen en
overzicht te geven van de daaraan verbonden lasten
en onderhoudsprogramma’s van de kades op te
stellen en een overzicht te geven van de daaraan
verbonden kosten.

MD

Het beschikbaar stellen van
gelden voor de terugkeer van
het bloementapijt heeft voor
het college van B&W, gezien
de beperkte financiële
mogelijkheden van de
gemeente Haarlem, geen
prioriteit.
Het onderhoudsprogramma
voor de oevers wordt ieder
jaar vastgelegd in het
meerjarenprogramma voor
de openbare ruimte.

De motie wordt
ontraden, want is al
bestaand beleid

Verworpen.
Partij Spaarnestad,
CU-SGP en
Axielijst stemmen
voor de motie.
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Besluit Raad
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Sector

PD

Nr.

M/A

Onderwerp

Indiener(s)

Advies College

BS

Een specifieke
De motie wordt
doelgroepvoorziening is niet ontraden, want is al
noodzakelijk want er wordt
bestaand beleid
nu al in voorzien. Het college
ontraadt de motie. Slechts
een deel van de exgedetineerden doet een
beroep op de voorziening
voor dak- en thuislozen in de
gemeente Haarlem. In
sommige gevallen zijn dat
plaatsen in de commerciële
pensions, sommigen in het
sociale pension, enkelen
krijgen begeleid wonen
aangeboden en een aantal
kan worden geplaatst in de
zogenaamde Domus opvang.
Momenteel is het Leger des
Heils bezig uitbreiding te
realiseren voor 25 exjustitiabelen (Domus).

2007-K6/104

M

Opvanghuis voor ex-gedetineerden: college
CU-SGP
wordt verzocht in overleg met ministeries van
Justitie en VWS, reclassering, verslavingszorg en
andere hulpverlenende instellingen na te gaan,
welke mogelijkheden er voor Haarlem zijn voor een
opvanghuis ex-gedetineerden en welke subsidies
beschikbaar zijn.

2007-K6/105

M

2007-K6/106

A

Vertrouwen wethouder inzake Oostweg: het
VVD, PvdA en MD
college voert het beleid uit zoals door de raad is
SP
gewenst. Ze spreekt daarom haar vertrouwen uit in
wethouder Divendal.
Bibliotheek: besluit raadsbesluit als volgt te
CDA
CvV
wijzigen: “de gemeenteraad van Haarlem besluit de
exploitatiesubsidie voor het Patronaat m.i.v. 2008 te
verhogen met € 200.000,- en tegelijkertijd de
Stadsbibliotheek Haarlem een taakstelling op te
leggen van € 200.000,-. Deze taakstelling wordt
afgedekt met een voorziening ten laste van de
algemene middelen.
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Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

PH

Besluit Raad

Ingetrokken.

Ingetrokken.

Verworpen.
CDA stemt voor
het amendement.
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Sector

Nr.

M/A

2007-K6/107

M

2007-K6/108

M

2007-K6/109

M

2007-K6/110

M

2007-K6/111

M

2007-K6/112

M

Indiener(s)

PH

Cultuur: college wordt verzocht na het reces de
positie van de cultuurpodia en kunsteducatieve
instellingen in het licht van culturele en
economische ontwikkeling van Haarlem te
bespreken in commissie Ontwikkeling en deze
bespreking i.k.v. informatiemarkt voor te bereiden.
Gelijkheidsbeginsel: college krijgt opdracht om
een notitie op te stellen over het onderwerp
gelijkheidsbeginsel. Deze notitie zal nog dit
kalenderjaar in de commissie Bestuur worden
besproken.
Onderhoud 100%: college wordt opgedragen om
te komen met maatregelen die uitgaan van
realistische indexering van de budgetten,
garanderen dat tenminste 80% van de investeringen
wordt gehaald en garanderen dat regulier
onderhoud voor 100% wordt uitgevoerd.
BOA’s: college wordt opgedragen om
mogelijkheden te onderzoek meer inspectie in de
wijken te realiseren en resultaten aan te geven in de
begroting en college wordt in overweging gegeven
een beroep te doen op € 400.000,- die uiteindelijk
overblijven van het extra budget van 11 miljoen.
Wettelijke taken: college wordt opgedragen in de
begroting 2008 maatregelen te nemen die
voorkomen dat er knelpunten ontstaan in de
uitvoering van wettelijke taken.
Zorgloket: “Eén loket, mét graag ..”: college
wordt opgedragen serieus werk te maken van deze
één-loket / één manager-gedachte voor de gehele
gemeente, indien raad signalen krijgt dat één en
ander per 1 januari 2008 (nog) niet is gerealiseerd,
haar uitleggen wat daarvan de oorzaak is, opdat
raad hieruit haar conclusies kan trekken en/of
voorstellen kan doen om dit alsnog te realiseren.

CDA

CvV

Ingetrokken.

CDA

BS

Ingetrokken.

CDA

MD

Ingetrokken.

CDA

CvV

Ingetrokken.

CDA

CvV

Ingetrokken.

Axielijst

HM

Verworpen.
Axielijst stemt
voor de motie.
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Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Onderwerp

Besluit Raad

Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2007, versie 21 juni 2007
Sector

Nr.

M/A

2007-K6/113

M

2007-K6/114

M

2007-K6/115

M

2007-K6/116

A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Help Huishoudelijke Hulp: college wordt
opgedragen om bij het verplicht herindiceren van
alle cliënten met een indicatie huishoudelijke
verzorging zorgvuldig de zorgvraag van de cliënt
centraal te stellen en niet tijdsdruk en budget v.d.
gemeente, alles in het werk te stellen om een
substantieel deel van de landelijke € 20 mln. voor
Haarlem binnen te halen, raad over de voortgang te
rapporteren.
Geen maling aan de Vis: college wordt
opgedragen de wens van een visvriendelijk gemaal
over te brengen aan Hoogheemraadschap en bij evt.
toekomstige vervanging van het Spaarndamse
gemaal er op aan te dringen dat deze visvriendelijk
blijft en teneinde de toch al bedreigde visstand
tenminste op dit punt te waarborgen.
Motie subsidievoorwaarden Oostweg: deze motie
vraagt het besluit te nemen om het vertrouwen in
wethouder Divendal op te zeggen. E.e.a. naar
aanleiding van de Oostweg en de door de Provincie
gestelde voorwaarden.

Axielijst

HM

Verzamelamendement: voorgesteld wordt om in
de kadernota het volgende te wijzigen:
 geen ophoging opleidingsbudget
 opbrengst aanbesteding
bestemmingsplannen
 dekking amateurkunst
 permanent toezicht Magdalenaklooster
 Moedercentra

PvdA, SP en
VVD

Axielijst

GL, D66,
MD
Axielijst, Partij
Spaarnestad en
CU-SGP

CvV

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Verworpen.
GL en Axielijst
stemmen voor de
motie.

Verworpen.
PvdA, mevr.
Keesstra en dhr.
Catsman, CU-SGP,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
Verworpen.
GL, Partij
Spaarnestad, CUSGP, Axielijst en
D66 stemmen voor
de motie.
Aangenomen.
CDA, Partij
Spaarnestad, CUSGP en Axielijst
stemmen tegen het
amendement.
CDA geeft een
stemverklaring.
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Sector

Nr.

2007-K6/117

M/A

M

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Stem tegen dit akkoord: college wordt verzocht
SP en VVD
om tegen akkoord Kabinet en VNG te stemmen en
bestuur VNG verzoeken opnieuw in
onderhandeling te treden met kabinet, om de goede
plannen van het kabinet met voldoende middelen te
kunnen realiseren en dit mee delen aan andere
gemeentebesturen.

Advies College

Overnemen
Ontraden
Wordt uitgezocht

Besluit Raad

Aangenomen.
PvdA, Partij
Spaarnestad, CUSGP, Axielijst
stemmen tegen de
motie.
CDA geeft een
stemverklaring.
(unaniem)
Aangenomen.

2007-K6/118

M

Herijking meeropbrengsten schoolgebouwen:
college wordt verzocht om de meeropbrengsten
zichtbaar te maken voor de gemeenteraad en
hierover bij begrotingsbehandeling 2008 verslag te
doen aan de raad, teneinde aanvullende
besluitvorming van de raad over deze
meeropbrengsten mogelijk te maken.

VVD, PvdA,
MD
SP, D66, CDA,
GL en Axielijst

2007-K6/119

M

Hufterig gedrag:

CDA

BS

Ingetrokken.

2007-K6/120

M

Vlag weg: college wordt voorgesteld om te
besluiten dat per direct de vlag op het stadhuis van
Mutare wordt weggehaald.

D66

BS

Verworpen.
Axielijst, D66 en
VVD stemmen
voor de motie.
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Bijlage 1
Overzicht activiteiten Zomerzone.
De kredietaanvraag kosten 2007 is door het college aan de raad aangeboden. Zie voor de specificatie van de
kosten deze nota.
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de lopende en komende activiteiten Zomerzone.
Triangel wordt gebouwd.
Woningen Slachthuisbuurt zijn opgeleverd.
Peltenburg schetsplan gereed, ligt ter beoordeling bij stedenbouw. Bouwer wil maart 2008 heien.
De Schaepmanstraat, art 19 loopt, gesprek met wijkraad en omwonenden over parkeren op 15 juni en verder;
inzet het parkeren op het achterterrein op te lossen.
Woonwagenkamp laatste gegevens NUON zijn binnen, art 19 wordt 14 juni afgerond, dan nog één rondje langs
interne betrokkenen, publicatie in week 26 / 27.
Buurtcentrum opdracht schetsplan is uit. Gelijktijdig wordt overlegd met de toekomstige gebruikers over de
financiering.
Zuidstrook Slachthuisbuurt, stedenbouwkundige plan is verder uitgewerkt, op 13 juni overleg met de
klankbordgroep (wijkraad) Slachthuisbuurt en na de zomer informatie bijeenkomsten.
Hoek Schipholweg en de Schalkwijkerstraat bouwplan met woningen.
Bouwplan DSK wordt ontwikkeld, zomer 2008 wordt het veld voorzien van kunststof en komt het bouwterrein
beschikbaar.
Bouwplan Damiatecollege. Over de verkoop is een besluit genomen en het plan wordt verder ontwikkeld.
Visie Pr Bernhardlaan is bijna klaar en wordt na de zomer gepresenteerd. De visie omvat de ontwikkelingen in
het gebied vanaf de Amsterdamsevaart tot het Reinaldahuis; Damiatecollege, winkelcentrum Beatrixplein en van
Zeggelenplein, Dsk en de scholenstrook tot het Reinaldahuis.
Amsterdamstraat veiligheidsproject en aanpak bestrating wordt dit jaar uitgevoerd.
Diverse bestratingen ivm fuca aanpak.
Ontwikkeling Hamelinckschool, samen met de corporaties worden plannen ontwikkeld. Per augustus 2008 wordt
er weer een school opgestart in combinatie met maatschappelijke voorzieningen.
Richard Holkade. Op de plaats van de kerk en het voormalige schoolgebouw wordt een bouwplan ontwikkeld
voor woningen en voorzieningen voor gehandicapten (Hartekamp).
Over Coalities in de Wijken komt een aparte rapportage. Vier van de zes vragen hebben een goed resultaat. Over
de laatste twee vragen wordt met VROM nog overleg gepleegd.
Website Haarlem Oost is weer in de lucht en wordt veel gebruikt.
Kunstproject plekken en gesprekken
Verkeersplan Slachthuisbuurt. De wijkraad heeft een verkeersplan ingediend. Hierover is ook met de afdeling
verkeer uitvoerig overleg geweest. Op 13 juni is in de klankbordgroep besloten vooralsnog verkeersremmende
maatregelen in de Merovingenstraat te maken.
Bestemmingsplannen ontwikkelen. Zuidstrook en middengebied Slachthuisbuurt starten in september.
Consoliderend bestemming incl. Reinaldapark start ook in het najaar. Een bestemmingsplan voor de
Amsterdamse buurten en Parkwijk sart begin volgend jaar.
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Nieuwbouw scholenstrook Parkwijk. Parallel aan de visie pr Bernhardlaan Noord worden bouwplannen
ontwikkeld voor het winkelcentrum Beatrixplein en de scholenstrook tussen het winkelcentrum en het
Reinaldahuis.
Slachthuisterrein. De onderhandelingen dreigen vast te lopen. De vertegenwoordiger van Cobraspen heeft alle
afspraken afgezegd. Binnenkort is er bestuurlijk overleg.
Vervangende nieuwbouw Parkwijk laag. De corporatie wil de komende tijd de discussie aangaan over de
toekomst van dit complex.
DPO Haarlem Oost. Het concept DPO is gereed, maar moet nog worden bijgesteld wat betreft de gevolgen voor
de Slachthuisbuurt.
Reinaldapark. Voor de aanpak van het Reinaldapark is een projectopdracht en een programma van eisen
opgesteld. Er is overleg met het ministerie over de aanpak.
Het programmamanagement is ambtelijk opdrachtgever voor de projecten,begeleidt nieuwe initiatieven,
coördineert en bewaakt de onderlinge samenhang, bewaakt de programmadoelen en financiën.
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Bijlage 2
Overzicht Projecten Haarlem – Osnabrück 2006-2007-2008
Bijgewerkt: juni 2007

Begindatum:
Datum herdenking
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:

Herdenking Hannie Schaft
Start organisatie Oktober
26-11-2006
3-11-2006
Jaarlijks vindt de herdenking van Hannie Schaft plaats. In 2006 is er een
klein groepje uit Osnabrück naar Haarlem gekomen en in 2007 staat dit ook
gepland. Elk jaar komen er wel enkele afgevaardigen uit Osnabrück naar de
herdenking.

Uitwisselingen tussen bibliotheken
November 2005
Mei 2007
Chris van Velzen heeft op 11 mei 2007 de boeken in ontvangst genomen

Beschrijving:

Dit project loopt al enige tijd. Haarlem is laat ingestapt. Osnabrück heeft nu
10 Nederlandse kinderboeken en Haarlem heeft nu Duitse literatuur boeken.
De stadsbibliotheek gaat een literatuur tentoonstelling over Duitse boeken
organiseren in 2008. Al sinds 2006 lopen er gesprekken tussen de
ambassadrices en de bibliotheek. Naast de uitgewisselde boeken, was
Haarlem geïnteresseerd om nog 40 boeken erbij te kopen van de
Osnabrückse bibliotheek. Dit is met succes afgerond en na een ontmoeting
tussen de ambassadrice en een contactpersoon van de Haarlemse bibliotheek
is besloten om deze uitwisseling volgend jaar voort te zetten.

Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:

9-10-2006
NVT
Voltooid

Beschrijving:

De Nederlandse ambassadrice heeft een folder van Duits naar Nederlands
vertaald, 7 pagina´s lang voor de gedenkplaats Augustaschacht. Mensen van
deze gedenkplaats gaan altijd mee naar de herdenking van Hannie Schaft.
Inmiddels is de folder uitgebracht en op verschillende plaatsen in Haarlem
en Osnabrück verkrijgbaar.

Vertaling Augustaschacht

Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Maiwoche
Start voorbereidingen November 2006
11-05-2007 tot 20-05-2007
Voltooid
Haarlemse bestuurders bezoeken de Maiwoche. Alle partnersteden van
Osnabrück komen dan naar de stad. Elke stad heeft in de maand mei ook een
zgn. eigen dag “ Haarlemdag”. Haarlem staat die dag centraal in Osnabrück!
Op die dag zijn er veel Osnabrückers massaal naar folders van Haarlem gaan
vragen, sommige hebben zelfs die dag besloten hun aankomende
zomervakantie in Haarlem door te brengen! Op het programma stonden de
Schuimkragen (22 leden), een draaiorgel en een kaasstand.
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Ontmoeting tussen de burgemeesters
Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:

November
Begin februari
Voltooid

Beschrijving:

Op 5 februari is er een kennismakingsbezoek geweest tussen de
burgemeesters van Haarlem en Osnabrück.
Het was een plezierig bezoek dat erg gewaardeerd is door de burgemeester
van Osnabrück. Ook de heer Van Velzen was aanwezig.

Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Bloemencorso
April 2006, 2007
3e week april
Voltooid
Haarlem ontvangt in het corsoweekeinde gasten uit Angers en Osnabrück.
Osnabrück organiseert ook zgn. bürgerreisen naar het bloemencorso.
In 2007 hebben hier 150 personen aan deelgenomen (3 bussen). Er hadden
zich 300 mensen aangemeld voor de reis, maar wij gaan altijd met een
maximum van 3 bussen. Wie weet wordt dit volgend jaar nog uitgebreid,
aangezien er zoveel animo voor is.

Begindatum:

Scholenuitwisseling GGS Osnabrück - Coornhert Lyceum
Haarlem, Mendelcollege
April/mei ´06 en april mei 2007

Datum laatste nieuws:

Voltooid

Beschrijving:

20.04 – 22.04.2006 GGS Osnabrück / Coornhert Lyceum in Haarlem, aantal
personen: 25.
18.05–20.05.2006 GGS Osnabrück /Coornhert Lyceum in Osnabrück,
aantal personen: 24.
In 2007 heeft zich dat herhaald.

Uitwisseling ´Gymnasium In der Wüste´ en ´Mendel College´
Datum 2006:
Datum 2007:
Datum laatste nieuws:

Juni 2006
11.05.2007
Voltooid

Beschrijving:

05.10 -- 09.10.2006 Gymnasium In der Wüste/ Mendel College in Haarlem,
aantal personen 27.
09.10—13.10.2006 Gymnasium In der Wüste/ Mendel College in
Osnabrück, aantal personen 31.
In 2007 heeft het Mendel College een schoolreis naar Osnabrück
georganiseerd. Ze gingen er met maar liefst 158 personen heen! Alles is
goed verlopen en de ambassadrice heeft met het programma voor de
leerlingen mee geholpen.
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Datum 2006:
Datum 2007:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Uitwisseling Angelaschule en Sancta Maria in Haarlem
19.04 t/m 24 april
12.04.2007
Voltooid
In 2006 had deze uitwisseling voor het eerst plaats gevonden. toen waren er
47 mensen.
In 2007 was er weer een uitwisseling, deze keer met 58 personen. Er is
inmiddels een goede band tussen de 2 scholen ontstaan. Volgend jaar rond
diezelfde tijd wordt er weer een uitwisseling verwacht.

Datum 2006:
Datum 2007:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Datum 2006:
Datum 2007:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

SSC Dodesheide/ DWT Haarlem in Osnabrück
09.06-11.06.2006
04.05- 06.05.2007
Voltooid
Twee verenigingen hebben elkaar ontmoet in Osnabrück, hier waren 16
personen bij aanwezig. Dit wordt elk jaar voortgezet.

Schützenverein Nahne/ Schietvereniging Haarlem
22.09 t/m 24.09.2006
Binnenkort bekend

Deze twee verenigingen ontmoeten elkaar om vervolgens een wedstrijd te
houden. In 2006 heeft het in Haarlem plaats gevonden. Dit jaar staat het in
Osnabrück gepland, rond dezelfde periode.

Uitwisseling vrouwenconferentie 2007
Datum evenement:

April 2007 in Haarlem
32 vrouwen uit zustersteden van Angers en Osnabrück hebben elkaar voor
een conferentie in Haarlem getroffen. Een geslaagde conferentie!

Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:

Doorlopend
Zomer 2006 en 2007 en in 2008

Beschrijving:

Dit zomerkamp tussen de jumelagesteden van Osnabrück bestaat al jaren.
Jongeren die het moeilijk hebben krijgen zo de kans om naar het buitenland
te gaan en daar andere jongeren te ontmoeten.
In 2006 was het kamp in Osnabrück. In 2007 in Angers. In 2008 zal het
kamp weer in Haarlem plaatsvinden
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Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Begindatum:
Datum tentoonstelling:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Uitwisseling met verstandelijk gehandicapten
Jan./Febr. 2007
Mei 2007
Uitwisseling heeft plaatsgevonden
Het Maison des Pins uit Angers heeft samen met verstandelijk
gehandicapten Haarlem bezocht. De groep heeft een gezamenlijk bezoek
gebracht aan St. de Baan en het werkatelier van de Hartekampgroep.
Ook uit Osnabrück zijn twee verstandelijk gehandicapten en 2 begeleiders
aanwezig geweest, van de organisatie: Werkstatt Sutthausen
"Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück".De reacties waren zeer positief.

Congres voor verstandelijk gehandicapten
Nov./Dec. 2006
2008/2009
Hier waren enkele gesprekken over, dit wordt binnenkort voortgezet. De
exacte datum van het congres is niet bekend. Wel wordt er naartoe gewerkt.
Waarschijnlijk gaan dezelfde mensen hieraan meewerken, als tijdens de reis
naar Haarlem voor verstandelijk gehandicapten.

Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Sommersprachkurs
Mei/augustus
23.08.2006
Voor de zomer 2006 is het afgerond
In de zomer van 2007 komt de Sommersprachkurs weer terug, in 2006 heeft
uit Haarlem zich niemand aangemeld. Maar in totaal hadden er uit de andere
steden 60 personen aan deelgenomen, jammer dat er niemand uit Haarlem
bij zat. De voorbereidingen zullen tegen de zomer weer beginnen.

Koor COV Haarlem / Orchester Konservatoriums
Begindatum:
Datum evenement:
Datum laatste nieuws:

05.03.2006
NVT
30.03.2006

Beschrijving:

Het koor van Haarlem had interesse om samen met een orkest uit Osnabrück
een programma samen te stellen voor een concert in 2007. Het ´Orchester
Konservatoriums´ toonde hier interesse voor. Na een paar e-mails heen en
weer gestuurd te hebben, bleek het orkest uit Osnabrück te veel eisen te
stellen aan een concert, zoals een zaal waar 1000 mensen in kunnen.
Haarlem had het echter anders voor ogen, die denken dat zo´n concert ook
geen 1000 bezoekers zal trekken, dus hebben ze het hele idee achterwege
gelaten.
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Evangelisch Reformierte Kirche
Begindatum:
Datum ontmoeting:
Datum laatste nieuws:

Juni 2007
Zie hier onder
Voltooid

Beschrijving:

Twee kerken uit Osnabrück en Haarlem hebben elkaar dit jaar voor het eerst
bezocht. Toen de groep uit Haarlem in Osnabrück was, heeft de
ambassadrice hen verwelkomd. Daarna hadden ze een heel programma
gepland staan.
In Haarlem: 03.06.2007 met 45 personen.
In Osnabrück: 10.03.2007 met 25 personen.

Konferenz junger Menschen
Begindatum:
Datum ontmoeting:
Datum laatste nieuws:

Nov. 2006
27.04 – 02.05.2007
Voltooid

Beschrijving:

De stad Osnabrück had in samenwerking met verschillende organisaties een
conferentie voor jonge mensen georganiseerd. Uit allerlei landen kwamen
jongeren op het stadhuis bij elkaar, waar over verschillende onderwerpen
gediscussieerd werd. Uit elk land mochten er 1 of 2 kandidaten mee doen.
Uit Haarlem heeft 1 persoon eraan deelgenomen. Deze conferentie heeft al
vaker met succes plaats gevonden en er zal zeker weer een vervolg komen.

Nova College Haarlem
Begindatum:
Datum ontmoeting:
Datum laatste nieuws:

Jan. 2007
25.04 – 27.04.2007
Voltooid

Beschrijving:

Een docent van het Nova College heeft de ambassadrice in Osnabrück
benaderd, met de vraag of zij een programma voor een studiereis samen kon
stellen. Dit is in goed overleg gebeurd. Ze waren met 76 personen gekomen
en hebben o.a. een bezoek gebracht aan een internationaal logistiek bedrijf.
Verder heeft de ambassadrice ook de jeugdherberg geregeld, allen waren
zeer enthousiast. Volgend jaar zullen ze weer contact opnemen voor een
soortgelijke reis.

Begindatum:
Datum v/d reis:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Op reis naar Haarlem
Febr. 2007
6 t/m 8 juli 2007

De heer Holzmeyer had de ambassadrice opgebeld voor meer informatie
over Haarlem. Hij plant namelijk een reisje met 20 personen. Dit gaat de
volgende maand plaatsvinden.
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Begindatum:
Datum tentoonstelling:
Datum laatste nieuws:
Beschrijving:

Tentoonstelling van kunst voor alle partnersteden
November 2006
2009
20.06.2007 een nieuwe afspraak
Samen met de heer Lindhorst wil de afdeling Partnersteden in Osnabrück
een tentoonstelling van beeldende kunstenaars organiseren. Er is naar een
lijst met de beste kunstenaars uit Haarlem gevraagd, deze is inmiddels
ingeleverd. Aan de hand van deze lijst gaan we bepalen wie er in
aanmerking zal komen om op deze grote tentoonstelling zijn kunst te tonen.
Daarnaast zal er a.s. woensdag gekeken worden ofdat Vladimir Bakun, een
expositie van zijn kunstobjecten in Osnabrück kan laten zien.

Beschrijving:

Contacten tussen stadsarcheologen
De archeologen van Haarlem en Osnabrück hebben meerdere malen contact
per jaar. Onlangs was een groep uit Haarlem in Osnabrück te gast.
Misschien kan hier ook een project uit voortkomen.

Beschrijving:

Noord-Hollands Archief
Tijdens bloemencorso hebben wij het Noord-Hollands Archief bezocht. Daar
hebben we verschillende brieven uit Osnabrück gezien, maar deze waren
moeilijk te lezen. Een medewerker van het archief had met de ambassadrice
afgesproken om het in Osnabrück te laten ontcijferen. Dit is inmiddels
gebeurd. De brieven zijn ontcijferd en worden deze week
–vertaald in het Nederlands– terug gestuurd naar het Noord-Hollands
Archief. Ook de Osnabrückse delegatieleden wilden graag een kopie hebben
daarvan, samen met een paar mooie foto´s van hun verblijf in Haarlem en
deze kopieën krijgen ze het toegestuurd.

Stagiaire:
Een leerling van het Nova College zal van november 2007 tot eind januari 2008 haar stage bij de
ambassadrice in Osnabrück doen.
Media:
De ambassadrice heeft veelvuldig contacten met de media in Osnabrück. Deze week staat haar artikel
ook in de Duitse krant. Verder schrijft ze om de week ook voor de Stadskrant en heeft ze af en toe
(radio)interviews e.d.
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Bijlage 3

Jumelage 2006- 2007 – 2008
Uitwisselingen die hebben plaatsgevonden vanaf 2006 tot op heden tussen Angers en vaak ook
Osnabrück

Overzicht projecten Angers-Haarlem 2006-2007-2008
Project
FESTIVAL ‘BEST OF SCOOP’
Het Festival du Scoop is een jaarlijks
evenement (fototentoonstelling) in Angers.
‘The Best of’ heeft in 2006 geëxposeerd in
de Refter van het gemeentehuis van
Haarlem

Uitvoering
Februari 2006

Voltooid?1
√
√

Mei 2006
Mei 2007
De scholen zijn in april 2006 en 2007
in Haarlem ontvangen op het stadhuis

√

In 2006 is Haarlem bezocht
Collegelid bij aanwezig geweest

√

Forum des étudiants2
(informatievoorziening over Haarlem en
Nederland aan studenten via een beurs)

17/18 oktober 2006

√

Presentatiesessie’s
(presentaties voor scholieren, verenigingen
etc. over Haarlem)

Gehele jaar

Congrès Féminin 2007
(internationaal vrouwencongres voor de
diverse jumelagesteden van Osnabrück en
Angers. Dit jaar in Haarlem met deelname
van Angers, Osnabrück, Greifswald, Wigan
en Bamako)

25/30 mei 2007 (in Haarlem)
Groep heeft Haarlem bezocht in april,
32 deelneemsters

Scholenuitwisseling College ST. Augustin
/ Kennemerlyceum
Dit is voor het Kennemer Lyceum de eerste
ervaring met een scholenuitwisseling met
Frankrijk. Een nieuw project wat na groot
succes (twee reizen naar Haarlem en
Angers) een jaarlijkse traditie zal worden.
Randonneurs Cyclos De L’Anjou
Een groep wielrenners uit Angers is op de
fiets naar Haarlem gegaan en hebben daar
leden van TC Excelsior ontmoet. Naar
aanleiding hiervan zullen zij in 2008 de
fiets naar Angers nemen.

2

√/*

√

Hilde van der Molen heeft deze groep
in Haarlem ontvangen.
√

Exposition Gare d’Angers
Ism NS Haarlem en NS Nederland
1

√

√ = reeds voltooid, * = in voorbereiding,
Het volgende forum des étudiants zal medio oktober 2007 plaatsvinden.
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(tentoonstelling over Haarlem in het
centrale station van Angers)

Gehele maand mei 2007
Jur Visser heeft tentoonstelling
geopend op 7 mei

Echange Mozaïk-Hoor Haar3
(korenuitwisseling, gezamenlijke
concerten in beide steden)

Hemelvaartsweekend 2007
Martin Hagen is hierbij aanwezig
geweest

√

11/18 mei 2007 (in Haarlem)
Gehandicaptenproject ADAPEI 49
(uitwisseling verstandelijk gehandicapten
Jur Visser was hierbij aanwezig
tussen de organisatie ADAPEI 49, Stichting
de Baan, de Hartekamp Groep en een
overkoepelende organisatie uit Osnabrück)

√

Camp d’été international
(zomerkamp voor jongeren uit de
jumelagesteden van Osnabrück: Haarlem,
Angers)

Juli 2007 (in Angers dit jaar)

*

Echange par Internet ‘Het Spaarne’
(Contact leerlingen Het Spaarne
en Collège La Madeleine via
Internet)

Schooljaar 2007-2008

*

Année à Angers, St Agnès
(Lycée St Agnès ontvangt
middelbare scholieren op hun
school om les in Angers te
volgen gedurende meerdere
maanden)

NVT

*

Expo Collège Jean Vilar4
(Leerlingen van het collège Jean
Vilar maken zelf een
tentoonstelling over de 4
jumelagesteden mbv de
stadsvertegenwoordigers en
promotiemateriaal + foto’s,
tegelijkertijd maken ze een
krant over de jumelagesteden)

Juni 2007

*

Augustus/september 2007
Taalcursus Universiteit Angers
(taalcursus via de Universiteit van
Angers voor studenten en
geïnteresseerden uit
jumelagesteden)

3

*

De reis van het Haarlemse koor Hoor Haar naar Angers staat gepland voor het Hemelvaartsweekend van 2008
(onder voorbehoud).
4
Tegelijkertijd kijkt het Collège Jean Vilar of ze een nieuwe uitwisseling met Haarlem kunnen opzetten na de
goede ervaringen met Osnabrück.
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Accroche-Coeurs Festival
(Angers nodigt bestuurders en
raadsleden uit de
jumelagesteden uit voor het
festival Accroche-Coeurs)

Begin september 2007

*

Begin september 2007
Uitwisseling jeugdbeleid
(overleg over jeugdbeleid in de
jumelagesteden van Angers;
valt
samen met het AccrocheCoeurs
Festival)

*

Revue Angers 21
(bijdragen van de
jumelagesteden aan boekje over
agenda 21, duurzame
ontwikkeling en stedelijke
vernieuwing; onderwerp
Haarlem: Het 2 Megawatt
Project)

Mei/juni 2008 (wachten op druk)

√

Théâtre Le Quai
(nieuwe theater in Angers
brengt kunstwerken aan op de
ramen, waaronder 4
geïnspireerd door de
jumelagesteden)

12/13 juni 2007

*

Echange Artistes
(kunstenaarsuitwisseling
Haarlem/KZOD – Angers,
gezamenlijke tentoonstellingen in
beide steden)

April 2008 (in Haarlem)

*

Echange SOH – La Corentine
(Muzikale samenwerking tussen
het Symphonie Orkest Haerlem
en het koor La Corentine uit
Angers, gezamenlijk concerten in
beide steden)

Mei 2008 (in Angers)

*

STAGES IN HAARLEM
Van 2006 tot op heden hebben 9 studenten uit Angers gesolliciteerd naar stage plekken in Haarlem en
omgeving.

STUDEREN IN HAARLEM
Dit jaar hebben 5 studenten een studieplek gezocht in Haarlem en omgeving
* Scholen die in voorgaande jaren een uitwisseling zijn aangegaan via het bureau van jumelage, zetten
deze uitwisseling vaak op eigen benen voort waardoor een totaal overzicht van scholenuitwisselingen
ontbreekt.
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